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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000646-49.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO AGROPECUARIA SLEUTJES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000646-49.2020.8.11.0021 DESPACHO O artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] prevê a possibilidade de emenda ou complementação da 

inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 

e 320 do aludido diploma, assim como, quando presentes defeitos 

capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda. Em análise dos 

autos, verifica-se que figura no polo ativo da demanda pessoa jurídica 

extinta, nos termos do distrato social de id. 31255186. É certo que o final 

da personalidade jurídica acarreta a incapacidade de ser parte em 

demanda judicial, sendo possível, inclusive, a substituição processual por 

seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. Além disso, após a 

extinção da personalidade jurídica e a transmissão de seus direitos e 

deveres aos respectivos sucessores, a pessoa jurídica deixa de ostentar 

legitimidade para figurar no polo ativo ou passivo de ações judicias. 

Depreende-se da leitura do art. 1.110 do Código Civil que os ex-sócios são 

legítimos sucessores dos direitos e deveres da pessoa jurídica extinta, 

donde se extrai a capacidade postulatória destes, bem como, a 

legitimidade para figurar de eventuais demandas. O Superior Tribunal de 

Justiça adotou este posicionamento, nos termos da ementa a seguir 

transcrita: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA 

PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL 

E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de 

continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços 

ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da 

pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus 

sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja 

prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, 

mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista 

no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os 

sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos 

créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, 

regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

(REsp 1652592/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) No mesmo 

sentido decidiu o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SOCIEDADE EXTINTA E LIQUIDADA - 

SURGIMENTO DE CRÉDITO POSTERIOR - LEGITIMIDADE DOS EX-SÓCIOS 

RECONHECIDA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. - Uma vez que a 

sociedade já foi extinta e liquidada, por consenso unânime dos sócios, o 

eventual surgimento de crédito posterior em favor da empresa legitima os 

ex-sócios para pleitear o recebimento. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.220465-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2013, publicação da sumula em 

26/04/2013; destaquei). Além disso, não havendo cláusula expressa no 

distrato social que confere a um dos sócios responsabilidade sobre o 

ativo ou passivo da empresa extinta, os sócios deverão figurar em 

litisconsórcio, posto que eventual direito alcança a todos, na medida de 

suas quotas sociais, aplicando-se analogicamente o art. 687 do CPC. 

Portanto, vislumbra-se a necessidade de retificação do polo ativo da ação, 

a fim de retirar a pessoa jurídica extinta e incluir os ex-sócios da empresa. 

1 - Ante o exposto, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retifique o polo ativo da demanda, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos CONCLUSOS. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000658-63.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMIGUINHO MARTINS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

SANTIAGO MARTINS OAB - 000.943.051-29 (REPRESENTANTE)

MONICA MARTINS OAB - 536.479.981-68 (REPRESENTANTE)

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

LUCIA BEATRIZ MACHADO MARTINS OAB - 536.481.451-34 

(REPRESENTANTE)

PORFIRIO AMIGUINHO MARTINS OAB - 622.087.641-53 

(REPRESENTANTE)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000658-63.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, considerando que cumpre ao espólio, e 

não ao seu representante ou herdeiros, arcar com as custas processuais 

em ações nas quais sejam parte, com fundamento no art. 99, §2º do 

Código de Processo Civil[1], INTIMEM-SE o autor (DJE) para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do 

benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Após, REMETAM-SE 

os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1]§ 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000659-48.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI WEISSHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000659-48.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

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

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

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

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

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

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

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

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

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

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 
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aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

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

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

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

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

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

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

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

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

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

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

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

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

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

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

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

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

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

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

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

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

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

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

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

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

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

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

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

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

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

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

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

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

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

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

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

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

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

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

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

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

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

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

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

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

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

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

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

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

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

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

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

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

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

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

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

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 
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identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

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

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

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

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

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

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

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

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

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

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

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

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

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

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

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

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

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

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

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

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

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

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

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

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

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

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

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

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

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

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

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

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

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

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

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

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

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

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

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

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – Atendidos os pressupostos legais, DEFEREM-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 5 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

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

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

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

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

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

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

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

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

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

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

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

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

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

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

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

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

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

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

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

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

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

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

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

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

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

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

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

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

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

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

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

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

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

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

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

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

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

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

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

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

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

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000671-62.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do Código 

de Processo Civil[1], INTIME-SE a requerente (DJE) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, colacione aos autos as últimas 03 (três) declarações de 

seus respectivos impostos de renda, bem como os 03 (três) últimos 

extratos bancários de suas contas-correntes e poupança, a fim de 

analisar a renda mensal de modo que este Juízo possa apreciar os 

pressupostos para a concessão do benefício solicitado, sob pena de 

indeferimento. 2 – Com a juntada das declarações dos impostos de renda 

pelos exequentes, este Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta 

demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, submetido a 

julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de 

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

[1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

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

PJE nº 1000639-57.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise dos autos, 

constata-se que o autor não informou ou juntou comprovante de 

pagamento das custas e despesas processuais. Além disso, em consulta 

ao sistema “PJE”, não se verifica a arrecadação da guia de custas. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE o requerente para efetuar o pagamento das 

custas e despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000655-11.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Considerando que a 

demanda em destaque envolve direitos disponíveis entre particulares, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil, de rigor a designação de audiência de conciliação. Todavia, frente à 

situação de anormalidade vivenciada atualmente, em razão da 

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

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

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

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

Juízo deixar de designar audiência de conciliação e DETERMINA que, 

superado o período de suspensão das atividades presenciais, a 

Secretaria promova o agendamento da audiência, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC. 2 – Após o agendamento da audiência, EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu Wesley Gomes Machado, nos termos 

do art. 248 do CPC, bem como, EXPEÇA-SE mandado de citação e 

intimação das pessoas jurídicas de direito público integrantes do polo 

passivo (art. 247, III do CPC), observando-se em todo caso que os atos 

deverão ser cumpridos com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo, observado o prazo em dobro no que toca às 

manifestações das pessoas jurídicas de direito público (art. 183 do CPC). 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o autor para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item “2” irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria 

promoverá o cancelamento da audiência designada, considerando-se 

como termo inicial para apresentação da contestação aquele estabelecido 

pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, devendo ser lavrado termo 

num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 - Evidenciados os pressupostos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000696-75.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS OAB - GO16650 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CALDAS OAB - GO3903 (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARROS DE ALMEIDA OAB - GO31812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA SOUZA LIMA MARQUES (REQUERIDO)

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ASTRONE JUNIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

IEDA LUCIA PERIN MARQUES PERES (REQUERIDO)

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000696-75.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. Todavia, diante do atual período de 

plantão extraordinário em razão da necessidade de adoção de medidas 

preventivas contra o COVID-19, em atenção à Portaria-Conjunta nº 

249/2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

o Corregedor-Geral de Justiça e suas alterações supervenientes, bem 

como, observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, uma vez que a 
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presente ação não envolve matéria de urgência, este Juízo CONSIGNA 

que a expedição de evenutal mandado deverá ser realizada apenas ao 

final do período de suspensão das atividades presenciais. 2 – Caso haja 

documentação faltante ou pendência de diligências a serem custeadas 

pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio 

eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de devolução na forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR KIST (REU)

GUSTAVO JOSE HUTHER (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000415-56.2019.8.11.0021 DECISÃO A despeito da alegada 

ocorrência de revelia em relação ao réu Gustavo José Huther (id. 

20924721), não é possível constatar, a partir do “AR” anexado aos autos, 

se, de fato, houve a efetiva citação do réu, posto que não consta no 

recibo a assinatura deste (id. 19427611), restando inviável, por ora, a 

decretação de revelia e consequente incidência de seus efeitos. 1 – Isso 

posto, CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto a ocorrência ou não da citação 

do requerido Gustavo Jose Huthter, diligenciando se necessário, junto a 

unidade dos Correios responsável pela entrega da correspondência “AR” 

de id. 19427611, a fim de obter esclarecimentos. 2 – Caso seja constatado 

que a carta de intimação não foi entregue ao réu, INTIME-SE a autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que entender 

de direito. 3 – DEFERE-SE o pedido de id. 20924721, a fim de que o 

requerido Volmir Kist seja citado por meio de oficial de justiça, nos termos 

do art. 249 do CPC. 4 - Destaca-se que, frente à situação de anormalidade 

vivenciada atualmente pelo país em razão da necessidade de adoção de 

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

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

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

observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, considerando que a 

expedição de mandados judiciais e a prática de atos presenciais 

encontra-se suspensa, este Juízo DETERMINA que o mandado de 

intimação seja expedido ao fim do período de suspensão, ocasião na qual 

a Secretaria deverá DESIGNAR data para realização da audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. 5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001287-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE: 1001287-42.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAEVIO FIORAVANTE BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000662-03.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

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

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

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

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

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

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

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

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

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

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

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

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

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

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

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

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

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

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

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

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

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

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

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

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

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

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

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

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

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

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

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

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

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

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

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

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

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

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

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

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

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

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

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

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

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

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

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

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

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

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

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

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

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

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

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

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

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

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

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

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

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

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

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

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

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 
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Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

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

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

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

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

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

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

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

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

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

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

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

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

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

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

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

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

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

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

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

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

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

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

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

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

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

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

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

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

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

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

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

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

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

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

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

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

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

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

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

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

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

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

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

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

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

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

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

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

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

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

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

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

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

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

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

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

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

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

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

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

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

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

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

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

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

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

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

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

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

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

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

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

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

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

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

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

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

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

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

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

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

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

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

Processo coletivo..., cit., p. 165
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000664-70.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

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

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

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

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

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

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

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 
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declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

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

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

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

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

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

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

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

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

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

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

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

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

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

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

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

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

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

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

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

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

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

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

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

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

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

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

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

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

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

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

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

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

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

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

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

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

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

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

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

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

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

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

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

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

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

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

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

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

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

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

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

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

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

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

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

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 
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executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

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

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

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

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

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

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

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

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

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

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

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

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

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

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

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

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

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

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

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

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

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

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

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

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

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

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

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

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

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

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

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

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

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

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

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

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

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

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

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

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

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

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

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

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

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

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

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

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

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

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

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

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

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

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

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

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

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

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

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

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

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

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

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

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

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

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

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

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

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

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

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

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

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

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

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

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

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

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

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

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

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

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

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

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

Processo coletivo..., cit., p. 165
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WEILER & PEREIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1002516-66.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por DARCIO WELVES PERERIRA DOS SANTOS e 

RENAN MARACAHIPE DOS SANTOS representado por sua genitora 

Tatiane Rosa Maracahipe em face do GLOBAL CONSTRUTROA LTDA e 

RODRIGO THALES WEILER, todos qualificados nos autos em epígrafe. 

Narra a inicial, em síntese, que: a) os autores foram vítimas de acidente de 

trânsito quando trafegavam na BR-158, sentido Nova Xavantina, em uma 

motocicleta, ocasião em que o requerido, conduzindo veículo automóvel, 

adentrou na rodovia de maneira imprudente, em infringência às normas de 

trânsito, chocando-se contra o veículo utilizado pelos autores; b) em 

decorrência do acidente, o autor Darcrio Welves Pereira dos Santos 

sofreu fraturas no “acetábulo esquerdo”, sendo submetido a 

procedimentos cirúrgicos, necessitando ainda de novas cirurgias e 

estando, por ora, impossibilitado de exercer seu labor habitual em razão 

das lesões sofridas; c) além da fratura e possíveis sequelas, o requerente 

enfrenta problemas de anemia e depressão em decorrência de seu quadro 

atual; d) o valor recebido a título de auxílio-doença não é o suficiente para 

custear as despesas do tratamento e manter a subsistência de sua 

família; e) uma das cirurgias a qual o autor foi submetido custou o 

correspondente a R$ 40.028,00 (quarenta mil e vinte e oito reais), não 

dispondo este de meios para arcar com tal quantia; f) O requerente Renan 

Maracahipe dos Santos, menor de idade, sofreu fratura no fêmur razão 

pela qual também foi submetido a cirurgia, suportando as despesas do 

procedimento; g) foram realizadas tentativas de solução consensual do 

conflito, porém todas restaram infrutíferas. Dessa forma, o autor pugna 

pela concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de 

que seja determinando ao requerido o pagamento mensal do valor 

equivalente a 02 (dois) salários mínimos, a título de pensão alimentícia. 

Despacho inicial determinou a intimação da parte autora para aditamento 

da petição inicial (id. 30180084). Manifestação do autor em id. 30715580. 

Vieram os autos conclusos. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. De 

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

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

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

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

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

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

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

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

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

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

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

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

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

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

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

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

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

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

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

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

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

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

provisória” Vale destacar que, via de regra, será incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento, em razão da ausência da 

probabilidade do direito. Com efeito, os requerentes anexaram aos autos 

vasta documentação que indicam a existência das alegadas lesões 

sofridas em decorrência do acidente, bem como, os gastos suportados 

com os respectivos tratamentos (id. 26884445, id. 26884459, id. 

26884463, id. 26885660, id. 27902084), além da momentânea inaptidão 

para exercício das atividades laborativas pelo requerente Darcio Welves 

Pereira dos Santos (id. 26884443). Todavia, as provas existentes nos 

autos não elucidam as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso, e 

principalmente, não evidenciam a culpa dos requeridos pelo acidente, de 

forma a caracterizar o ato ilícito e ensejar a responsabilização destes. 

Vale mencionar que o boletim de ocorrência de id. 26883837 descreve o 

fato sem apontar eventual violação das normas de trânsito por uma das 

partes. Nesse sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE PENSÃO 

CIVIL MENSAL INDEFERIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DO 

AUTOR. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMPELINDO OS 

REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. INSUBSISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPABILIDADE DO AGRAVADO PELO 

SINISTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE CULPA. INCAPACIDADE LABORATIVA IGUALMENTE NÃO 

DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. "A antecipação de 

tutela com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da 

apresentação de prova e argumentos que convençam o magistrado da 

verossimilhança do direito alegado, bem como da demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação." (TJ-SC - AI: 

40181441820178240000 Balneário Piçarras 4018144-18.2017.8.24.0000, 

Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 25/07/2019, Quarta 

Câmara de Direito Civil) Destarte, não havendo elementos que evidenciem 

suficientemente a probabilidade de direito do autor, o indeferimento da 

tutela de urgência é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com arrimo 

no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante 

a ausência do requisito da probabilidade de direito. 2 - Considerando que a 

demanda em destaque versa sobre direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (art. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil, de rigor a realização de audiência de conciliação. Todavia, frente à 

situação de anormalidade vivenciada atualmente no mundo em razão da 

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

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

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

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

Juízo DETERMINA que a Secretaria agende audiência de conciliação ao 

final do período de suspensão dos atos presenciais, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC. 3 – Após o agendamento da audiência, EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, de acordo com as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item “2” irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 8 – Por fim, após 
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a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação, devendo ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – Presentes os 

pressupostos legais, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

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

Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz 

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

e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000661-18.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

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

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

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

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

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

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

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

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

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

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

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

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

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

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

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

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

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

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

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

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

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

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

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

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

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

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

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 13 de 389



caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

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

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

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

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

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

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

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

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

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

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

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

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

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

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

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

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

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

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

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

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

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

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

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

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

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

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

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

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

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

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

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

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

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

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

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

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

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

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

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

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

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

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

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

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

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

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

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

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

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

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

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

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

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

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

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

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

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

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

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

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

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

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

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

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

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

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

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

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

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

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

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – Atendidos os pressupostos legais, DEFEREM-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 5 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

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

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

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

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

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

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

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

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

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

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

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

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

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

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 
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Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

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

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

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

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

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

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

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

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

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

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

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

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

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

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

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

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

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

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

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

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

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

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

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

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

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

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000680-24.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

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

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

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

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

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

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

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

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

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

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

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

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

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

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

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

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

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

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

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

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

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

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

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

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

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

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

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 
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considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

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

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

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

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

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

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

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

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

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

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

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

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

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

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

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

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

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

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

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

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

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

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

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

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

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

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

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

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

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

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

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

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

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

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

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

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

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

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

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

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

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

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

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

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

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

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

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

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

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

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

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

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

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

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

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

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

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

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

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

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

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

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

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

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

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

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

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

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

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 
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o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

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

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

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

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

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

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

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

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

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

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

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

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

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

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

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

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

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

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

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

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

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

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

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

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

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

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

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

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

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

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

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

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

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

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

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

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

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

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

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

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

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

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001412-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL PEREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SILVANA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO(A))

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO(A))

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 30766714 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 10/07/2020, às 13h30min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: procedo a intimação do advogado da 

parte requerida da audiência designada conforme decisão proferida nos 

autos a qual segue vinculada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Procedo a intimação da parte autora 

da audiência designada conforme decisão proferida nos autos a qual 

segue vinculada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-46.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000685-46.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:BIANCA MATOS 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 

12:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

C MATEUS DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO VINICIUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000686-31.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:C MATEUS DE 

OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: HUGO VINICIUS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001426-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WENYS SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a)/procurador do(a) parte(s) RECORRIDA(S) para que, no 

prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000479-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER CHIOZZANI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar quanto ao pagamento efetuado e requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-60.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DE SOUZA LAMBRECHT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000697-60.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ALICE DE SOUZA LAMBRECHT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado 

da parte PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos 

autos para o dia 05/04/2019, às 14:15 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar quanto ao pagamento efetuado e requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE STEFANE MIRANDA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000700-15.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CAROLINE STEFANE MIRANDA 

FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-82.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000702-82.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CLARICE COSTA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-67.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FREITAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000703-67.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:WALTER 

FREITAS DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY 

SELKE DA LUZ, JOSE RENATO DE MORAES POLO PASSIVO: 

ODONTOPREV S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, 

TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 

22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-52.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ADORNO LAURINDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000704-52.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ELIANA ADORNO LAURINDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-37.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BARBOZA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000705-37.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: HENRIQUE BARBOZA TEIXEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA XAVIER DE FRANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000707-07.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CLAUDIA XAVIER DE FRANCA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-74.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SOUZA DOS SANTOS SUPPTITZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000709-74.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: VALERIA SOUZA DOS SANTOS 

SUPPTITZ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS MAYSA QUEXABA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2019 às 14:15 

horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-44.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CARVALHO CLARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000711-44.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVIANE CARVALHO CLARO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114902 Nr: 967-07.2020.811.0020

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:17.846/MT

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimada do tópico final da decisão a 

seguir transcrita:5. Ante o exposto, CONCEDO a PEDRO ANTÔNIO 

CARNEIRO liberdade provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III do CPP, 

mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais 

e, cumulativamente, imponho o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão: (i) comparecimento perante a autoridade, 

todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução 

criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou 

ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem 

prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será 

encontrado; (iii) abster-se da prática de novos crimes.

Confeccione-se Guia de Recolhimento e, após o recolhimento da fiança, 
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expeça-se Alvará de Soltura para PEDRO ANTÔNIO CARNEIRO, salvo se 

por outro motivo estiver preso, devendo o flagrado, mediante termo, se 

sujeitar às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código 

de Processo Penal, quais sejam: (i) comparecimento perante a autoridade, 

todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução 

criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou 

ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem 

prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será 

encontrado; (iii) abster-se da prática de novos crimes.

6. Considerando que, muito embora a medida protetiva não mais 

permaneça válida a vítima declarou que “está com medo e teme pela sua 

vida”, INTIME-SE a vítima para que, se for do seu desejo, procure a 

autoridade competente a fim de pleitear a concessão de novas medidas de 

proteção.

7. Após cumprimento das determinações constantes nesta decisão e na 

decisão anterior (fl. 49), ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

procedimentos de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21106 Nr: 1534-92.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACS, MAOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando que o requerido foi citado por edital e deixou escoar o 

prazo in albis, NOMEIO como curadora especial a advogada KARLA 

AMORIM MELO MARTINS que deverá apresentar competente peça 

defensiva no prazo legal.

2. DETERMINO que a causídica seja intimada por intermédio de correio 

eletrônico, que será enviado pela minha assessoria no e-mail cadastrado 

perante o registro da OAB (o que deverá ser certificado), com prazo de 

05 (cinco) dias para informar nos autos se aceita o encargo ou renuncia a 

nomeação. Saliento que o silencio será interpretado como anuência e que 

eventual declínio deverá ser feito ATRAVÉS DE PETIÇÃO NOS AUTOS.

3. Em seguida, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

manifestação da parte autora.

4. Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

5. Por último, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 89713 Nr: 6072-67.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LUIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAVID RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLY OHANNA DE OLIVEIRA 

COSTA - OAB:25324/O, TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o reconvinte para manifestar quanto à resposta da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

3. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 77444 Nr: 4985-13.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LOPES BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes, as partes apresentaram acordo 

almejando sua homologação e arquivamento dos autos.

 2. Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na 

forma do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

3. Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada 

pelas partes.

4. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo.

5. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 2229-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SHOW VEICULOS LTDA , FREUD 

FRAGA DOS SANTOS, PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos em correição

1. Considerando que o executado manifestou interesse na composição 

amigável, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realizar audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 15 de julho de 2020, às 

14h, sala 01, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

2. INTIMEM-SE os litigantes na pessoa de seus advogados, via DJe, para 

comparecer na solenidade designada.

3. Sem prejuízo, CERTIFIQUE o decurso de prazo para os 

devedores/executados oporem embargos à execução.

4. Após, faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 89899 Nr: 6178-29.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO MAIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA - OAB:26165/B

 4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, §8º da Lei n. 8.429/92, 

RECEBO a inicial.5. NOTIFIQUE-SE o órgão público lesado [Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso – autarquia estadual com 

personalidade jurídica própria] para as providências que entender 

cabíveis.6. CITE-SE o requerido para que, nos moldes do artigo 17, §9º da 

Lei n. 8.429/92, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de revelia.7. Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público 
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para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente impugnação a 

contestação.8. Posteriormente, ESPECIFIQUEM as partes as provas que 

pretendem produzir justificando a sua pertinência no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão.9. Cumpridas estas determinações, TORNEM 

os autos conclusos para deliberações.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72960 Nr: 2148-82.2016.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZACÍ LINA DE SOUSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 6. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de decretar o divórcio de VALDECY FERREIRA PEREIRA e NEUZACI 

DE SOUZA FERREIRA, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente.Com o cumprimento de 

todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

estilo e anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88699 Nr: 5481-08.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DETERMINO a expedição do necessário com o fim de solicitar o 

pagamento dos honorários periciais em favor da Dra. Tamirez Martins 

Figueiredo, CRM/MT 8057, pelo Sistema da AJG.

2. INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no 

prazo legal.

3. Certifique se o INSS foi devidamente intimado para apresentar defesa. 

Caso negativo INTIME-O observando a decisão de ref. 21. Havendo a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para réplica.

4. OFICIE-SE à APS desta Cidade para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe o EXTRATO PREVIDENCIÁRIO da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus 

genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados 

incrustados nos autos.

5. Após, faça a conclusão.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 89187 Nr: 5731-41.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE PEREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BORGES, JOANA MARIA DA 

CONCEIÇÃO, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, THAIS ALCANTARA GOUVEIA - OAB:54086

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais, bem como 

apresente resposta à reconvenção.

2. Após, INTIME-SE o reconvinte para manifestar quanto à resposta da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

4. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 75099 Nr: 3458-26.2016.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGF, PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 Vistos em correição.

 I – DEFIRO o pedido de habilitação nos autos formulado as ref.: 81.

 II – DETERMINO o desentranhamento da petição de ref.: 82, uma vez que a 

presente ação visa a investigação de paternidade da infante, e por haver 

resistência do pai biológico quando ao pedido o acordo entubado entre 

Denise e Tiago ainda não foi homologação. Desta forma deverá a referida 

ação se protocolada em autos apartados.

 III – Certifique-se a secretaria da unidade judiciária se o estudo 

psicossocial foi realizado conforme determinado às fls. 126, devendo o 

mesmo se juntado com urgência aos autos.

 IV – INTIME-SE as partes na pessoa de seus advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

Oportunamente, conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica.

 Marina Carlos França

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66059 Nr: 2334-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSDO, KRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 1416-43.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIRLEI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:8974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Mendes Lobo - 

OAB:46828/PR, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15.484-A/MT, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24197/MT, Patrícia Yamasaki - 

OAB:34143/PR

 VISTOS EM CORREIÇÂO.

 I – Trata-se de ação de consignação em pagamento que após, indeferida 

a liminar foi julgado improcedente o pedido, em razão da deserção do 

recurso e apelação os autos foram arquivados com baixa.

 A parte ré (fls.144/145) requereu o levantamento dos valores 

depositados em seu favor.

 Instado a se manifestar o autor não concordou com o pedido (fls. 

163/163-verso).

II – Compulsando detidamente o feito tenho que assiste razão à parte 

autora, uma vez que a liminar de consignação dos valores foi indeferida, 

sendo o feito posteriormente julgado improcedente, não sido demonstrado 

que eventual valor depositado tenha sido amortizado no contrato.

 III – Assim, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores feito pelo réu 

(fls. 144/145) e DEFIRO o pedido de restituição feito pelo autor (fls. 

163/163-verso).

 IV – INTIME-SE o autor através de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar os dados bancários para confecção de alvará. 

Com o levantamento dos valores ARQUIVE-SE.

 V – Acaso o autor não se manifeste neste prazo, retorne os autos ao 

arquivo.

 Às providências

Alto Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3278 Nr: 96-17.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA, 

VANDERLEY SANTEIRO TEODORO, FLÁVIO JOSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI 

- OAB:6.183-B-Ms.

 Vistos em correição.

1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do exequente, para fins de escorreita intimação, no sistema Apolo 

e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

2. INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha de débito atualizada.

3. Em seguida, DEFIRO o requerimeto retro, EXPEÇA-SE novo mandado de 

avaliação dos bens penhorados.

4. Com a avaliação, INTIMEM-SE os interessados para manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

5. Certifique se fora lavrado o termo de penhora e expedido ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis com o fim de proceder à averbação 

pertinente. Caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário para tanto.

6. Após, faça a conclusão.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1041 Nr: 3-83.1998.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V, RECONHEÇO a 

prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

processo com resolução de mérito.Eventuais custas/taxas processuais 

deverão ser arcadas pela parte exequente.4. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos autos, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.Às 

providências.Alto Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica. MARINA 

CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3278 Nr: 96-17.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA, 

VANDERLEY SANTEIRO TEODORO, FLÁVIO JOSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI 

- OAB:6.183-B-Ms.

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de 

débito atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10093 Nr: 68-68.2004.811.0020

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - 

OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487-GO

 VISTOS EM CORREIÇÂO.

 I – Após o pronunciamento jurisdicional de fls. 228/229, compareceu a 

parte autora (fls. 231) informando que a requerida possui interesse na 

composição da lide, bem como em saldar débitos tributários através de 

compensação.

 Designada a audiência de conciliação (fls. 221), as partes não 

conseguiram entabular acordo e requereram o levantamento dos valores 

que estão depositados no feito, pugnando por realização de nova 

audiência de conciliação.

II – DEFIRO o pedido, providencie-se o extrato da conta vinculada ao feito.

 III – Após, intime-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias, desejam a 

realização de nova audiência e se o querem por meio de videoconferência 

em razão da suspensão dos atos presenciais em virtude.

 VI – Oportunamente, conclusos.

 Às providências

Alto Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16287 Nr: 84-51.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MELLOTTI, CIRO SIQUEIRA GONÇALVES 

SOBRINHO, RBO ENERGIA S.A, DULCE BEATRIZ DE OLIVEIRA MELLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAQUARI EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME, DORIVAL BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FLORES 

TOBAL - OAB:75.674/SP, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228/MT, RONDON BRASIL 

VIEGAS - OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte autora para, no prazo de de 15 (quinze) dias apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22383 Nr: 385-27.2008.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BATISTA GARCIA, ANTONIO CARLOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NÓBREGA DE FARIAS, LEANDRO 

FERREIRA DE AGUIAR, JOÃO NORBERTO CHIAVOLONE, REGINA 

FERREIRA LUCAS, VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONIL ARIVALDO LEONARDI 

JUNIOR - OAB:232963/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, Josiana Gonzaga de Carvalho - 

OAB:41428/DF, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte autora para que apresente impugnação a contestação no prazo de 

10 (dez) dias, bem como para que se manifeste acerca dos documentos 

solicitados pela Fazenda Pública Federal (fl. 162).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 367-93.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE JANITSCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PROCURADOR MUNICIPAL, JOSÉ LUIZ ZACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14.737-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÂO.

 I – PROCESSO EM ORDEM.

 II – Prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 226, a partir do item 04.

 III – Oportunamente, conclusos.

 Às providências

Alto Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-56.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES E CERVO LTDA - ME (EXECUTADO)

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES (EXECUTADO)

FABRICIO CERVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1001133-56.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 24.018,58 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA 

COSTA, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ALVES E CERVO LTDA - ME Endereço: Avenida Carlos 

Hugueney, 728, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: 

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES Endereço: Rua Izolta Castrobino, Lote 

12, Setor Castro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: 

FABRICIO CERVO Endereço: Avenida Carlos Hugueney, 728, Centro, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do representante do Polo Ativo para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 

27325294, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia - MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000475-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDONCA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLECIO BORGES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARTA INES MENDONCA BORGES (HERDEIRO)

OLY MENDONCA BORGES (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000475-66.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 
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POLO ATIVO: Nome: MARCIA MENDONCA BORGES Endereço: Avenida 

Manoel Martins Paniago, Q.30, L.6, Setor Central, STA RITA ARAGUAIA - 

GO - CEP: 75840-000 POLO PASSIVO: Nome: EUCLECIO BORGES 

Endereço: Rua Severino Botelho de Mello, 1067, Centro, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

representante do Polo Ativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das Correspondências Devolvidas retro, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia - MT, 22 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15714 Nr: 1772-82.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:

 Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pleito de fls. 329/332, para autorizar 

o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do depósito relativo aos 

honorários sucumbenciais, pelo advogado do exequente, Dr. Marlon 

Arthur Paniago de Oliveira, bem autorizar o levantamento do crédito 

principal pela parte/exequente, ressalvados os 30% (trinta por cento) e a 

quantia de R$ 3.110,00 (três mil e cento e dez reais), que deverão 

permanecer depositados nos autos até o desfecho da Ação de Cobrança 

n. 89783.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57100 Nr: 117-60.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVANIO INACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERIVANIO INACIO DOS SANTOS, Cpf: 

32889628884, Rg: 41.812.703-7, Filiação: Maria Luzia dos Santos e 

Aparecido Inacio dos Santos, data de nascimento: 24/05/1983, 

brasileiro(a), natural de Major Isidoro-AL, convivente, serviços gerais, 

Telefone 66 9942-8213. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado, Erivânio Inácio dos Santos, 

praticou, em concurso material, as condutas delituosas descritas no artigo 

33, caput, da Lei nº 11343/2006, e no art. 180, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos em corre ição.CUMPRA-SE a ú l t ima 

decisão/despacho/ato ordinatório proferido nos autos.EXPEÇA-SE o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Cavalcante de 

Souza, digitei.

Alto Araguaia, 17 de abril de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64235 Nr: 1569-71.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA VICHIATO POLIZELLI, DENISE VICHIATO 

POLIZELLI, GUSTAVO VICHIATO POLIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR TAVARES POLIZELLI, FAZENDA 

MUNICIPAL DE ALTA ARAGUAIA -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DEMARCHI - 

OAB:335.340/SP, MARCOS CESAR DOS SANTOS - OAB:336787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DEMARCHI - 

OAB:335.340/SP, MARCOS CESAR DOS SANTOS - OAB:336787

 Código nº 65235

Vistos etc.

Ante a concordância da parte executada, HOMOLOGO os cálculos de ref. 

121. Por consequência, expeça-se o RPV, na forma determinada a ref. 

130.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66955 Nr: 2692-07.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NAVES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANIO AMELIO MARQUES - 

OAB:293188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do seu mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais.

Sem condenação em honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69613 Nr: 538-79.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARGARIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DEO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 69613
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Vistos, etc.

- Do pedido de ref. 101.

No que tange ao item “a”, tenho que razão assiste a autora, visto que o 

benefício foi implantado com DIB e DIP diversos daquele fixado na 

sentença e do requerimento apresentado pela própria autarquia à ref. 80. 

Assim, DETERMINO a intimação da requerida para que retifique as datas 

do benefício, no prazo de 10 (dez) dias.

 De sua vez, INDEFIRO o pedido do item “b”, por ser matéria de 

cumprimento de sentença, devendo a parte, caso queira, ingressar com o 

pedido apresentando o respectivo cálculo do valor devido.

 - Do pedido de ref. 102.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no que tange as 

astreintes e aos honorários de sucumbência.

 Assim, INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente 

execução de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF, visto que a parte renuncia aos 

valores excedentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

 Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 2610-39.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA, 

LINDOMAR MENDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN SILVA NUNES - 

OAB:22755, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73742

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face 

da sentença de ref. 77.

Aduz em síntese que a sentença foi contraditória, visto que fixou 

honorários em valor inferior ao estabelecido no Código de Processo Civil.

 Breve é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, a sentença embargada incorreu em erro material, cuja 

superação pode se dar inclusive de ofício pelo magistrado.

Desse modo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir o 

erro material contido na sentença de ref. 77. Assim, passo a fixar os 

honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do art. 

85, §2º do CPC.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 3552-37.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENILDA CARDOSO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 47, pelo que, solicite-se a perita nova data e 

horário para realização do ato. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Todavia, ressalto que a intimação da autora para comparecer ao ato, 

deverá ser feita por seu advogado via sistema DJe. Ressalto que, para o 

caso de não comparecimento, fica desde já declarada preclusa a prova.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107329 Nr: 4721-25.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIDE SILVA DE OLIVEIRA ME, LAIDE SILVA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora. CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias, para que proceda a 

retificação do valor da causa, visto que não atribuiu qualquer valor, bem 

como o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106721 Nr: 2504-72.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR PAES BATISTA, RUAN 

FERNANDES DA SILVA, ERIK JORDANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 [...]Quanto ao réu Erick Jordano de Oliveira.Sabe-se que a morte é uma 

das causas trazidas pelo Código Penal Brasileiro de extinção da 

punibilidade, uma vez que nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado.Constituição FederalArt. 5º (...)XLV - Nenhuma pena passará 

da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido.- Código PenalArt. 107. Extingue-se a punibilidade:I – pela 

morte do agente;II – (...). No caso em apreço, verificou-se que o réu Erick 

Jordano de Oliveira, faleceu na data de */03/2020, conforme infere-se da 

certidão de ref. 32, de modo que torna impossível a continuidade do 

processo em relação a este.Com efeito, comprovada a morte do acusado, 

cessa para o Estado o direito de punir, implicando na necessidade do 

arquivamento do feito, com base na premissa de que a punição criminal 

não pode ir além da pessoa do acusado.Diante disso, DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do acusado ERICK JORDANO DE OLIVEIRA, qualificado 

nos autos, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.- Quanto 

aos demais réus: Alex Junior Paes Batista e Ruan Fernandes da 

Silva.Considerando que o réu Ruan Fernandes da Silva aduziu a 

impossibilidade de contratar advogado, e ante a Portaria 169/2020/DPG, 

que designou o nobre Defensor Público para atuar cumulativamente nesta 

2º Vara Cível e Criminal, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública, para 

apresentar resposta a acusação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108873 Nr: 3455-66.2019.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSE BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11225
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 108873

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Heitor Brennon Soares 

da Costa, representado pela genitora Cicera Naciso Soares, em face de 

Francisco Leomar Costa Gomes.

Determinada a emenda da petição inicial, a parte deixou decorrer o prazo 

sem manifestação nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora deixou de 

cumprir a determinação com a regularização processual, motivo pelo qual 

o indeferimento da inicial é de rigor.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000404-93.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000401-93.2020.811.0020 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico tratar-se de pedido de execução de alimentos, referente aos 

autos de nº 57997, o qual tramitou perante a 1ª Vara Cível desta Comarca. 

Desse modo, com fundamento no artigo 64, § 1° c/c artigo 516, ambos do 

CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca de Alto Araguaia/MT, para qual DETERMINO a remessa dos 

presentes autos, com nossas homenagens de estilo, procedendo-se às 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 22 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-60.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZIA PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010226-60.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: ANTONIA LUZIA PEREIRA 

GOMES EXECUTADO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. Assim sendo, considerando que houve o 

pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-60.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZIA PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010226-60.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: ANTONIA LUZIA PEREIRA 

GOMES EXECUTADO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. Assim sendo, considerando que houve o 

pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-60.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZIA PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010226-60.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: ANTONIA LUZIA PEREIRA 

GOMES EXECUTADO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Como de conhecimento, as causas de 
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extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. Assim sendo, considerando que houve o 

pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-78.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE ROMUALDO PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000405-78.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:LORRANE 

ROMUALDO PEREIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 27/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000207-75.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MIRANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000207-75.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Nulidade]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: ADILSON MIRANDA DE SOUZA Endereço: Rua 09, Vila 

Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para que informe no prazo de 05 

(cinco) dias, se houve ou não o cumprimento da obrigação de fazer pelo 

executado, nos termos da decisão vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR: ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ALTO 

ARAGUAIA, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-42.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000302-42.2018.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

1.793,02 ESPÉCIE: [Honorários Periciais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 165, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA para impugnar os embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias , nos termos da decisão vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ALTO 

ARAGUAIA, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000158-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000158-34.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

29.069,59 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

POLO ATIVO: Nome: WILLIAM SANTOS ARAUJO Endereço: Avenida 

Carlos Hugueney, 962, escritório, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE 

LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA para no prazo de 15 (quinze) dias 

impugnar os embargos à execução, nos termos da decisão vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ALTO 

ARAGUAIA, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-71.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT11799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000017-83.2017.811.0020 Vistos, etc. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos, devendo a quantia ser 

transferida à conta indicada ao id. 30534956. Na sequência, considerando 

que não foi iniciada a fase de execução, e ante o transito em julgado da 

sentença, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-58.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAILTON MACEDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para retificar o cálculo de 

id. 21008885, excluindo a cobrança de honorários de sucumbência, visto 

que não houve condenação. Prazo: 05 (cinco) dias. Na sequência, 

REMETAM-SE os autos conclusos para cumprimento da decisão de id. 

25898995. Às providências. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000367-66.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

aos autos o cálculo atualizado do débito, requisito previsto no art. 798, I, a, 

do CPC/15, observado o paragrafo único do referido artigo. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do 

CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT,15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-56.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

AV. RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78780-000 Processo nº 1000012-56.2020.8.11.0020 AUTOR(A): 

SILVIA CRISTINA DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO a 

presente inicial nos seus moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei n. 

9.099/95). 2. DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. 3. DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do 

conciliador. 4. Após, PROCEDA-SE à citação pessoal da parte requerida, 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 
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preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 6. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte requerida, consignando em seu bojo 

nossas homenagens. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. ADALTO QUINTINO DA 

SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-65.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000283-65.2020.811.0020 Vistos, etc. Considerando que foi 

declaro o efeito suspensivo nos autos dos embargos 

(1000285-35.2020.8.11.0020), AGUARDE-SE o julgamento daquele feito. 

Às providências. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000366-81.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

aos autos o cálculo atualizado do débito, requisito previsto no art. 798, I, a, 

do CPC/15, observado o paragrafo único do referido artigo. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do 

CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT,15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001092-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 10001092-89.2019.811.0020 Vistos, etc. MANIFESTE-SE o autor, 

quanto a impugnação de id. 29361938, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

sequência, façam os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 22 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-39.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIANO DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

FLAVIANO FERNANDES DE FARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

EVELINE PEREIRA MARTINS (TESTEMUNHA)

CASSIO DA CRUZ RODRIGUES MARTINS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA ROCHA REZENDE OAB - MT24050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL TERCEIRIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

VALDINEI PINHEIRO DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

SEGURADORA SAMPO SEGUROS (REQUERIDO)

ALEX SANDRO DAVID DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 100298-39.2017.811.0020 Vistos, etc. Em tempo, ante as 

Portarias 63/2020 e 77/2020, da Diretoria Geral do CNJ, que suspendeu os 

prazos e audiências, em decorrência da pandemia do COVID-19, 

REDESIGNO a solenidade agendada nestes autos, para o dia 29/07/2020, 

às 14h, ressaltando que tal data pode sofrer alteração. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-62.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA OAB - RO6897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO AUGUSTO CUNHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000305-62.2020.8.11.0008. 

REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA REQUERIDO: DIEGO 

AUGUSTO CUNHA DA SILVA Vistos. Trata-se de Carta Precatória advinda 

do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, com a 

finalidade de citação e intimação, conforme despacho anexo. INTIME-SE a 

parte autora para providenciar o recolhimento das custas processuais 

referente a distribuição da presente missiva, bem como a diligência de 

locomoção do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução da precatória sem o devido cumprimento. Com a juntada do 

comprovante de recolhimento das custas processuais e diligência do 

oficial de justiça, CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo a 

presente como mandado, providenciando as diligências necessárias para 

o seu fiel cumprimento. Cumprido a finalidade do ato deprecado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo Deprecante com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema) 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 147757 Nr: 875-02.2019.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO DE SANTANA, SERAFINA FERREIRA LEITE 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408/O, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HILARIO DE SANTANA moveu Ação de Indenização em desfavor de 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

 Às folhas 48, compareceu o advogado informando sobre a morte do 

autor, solicitando a juntada da certidão de óbito e a consequente extinção.

 Às folhas 48v, encontra-se juntada a certidão comprovando o óbito do 

autor.

É o breve relato.

Decido.

O pedido do autor por ter natureza personalíssima, extinguiu-se com o 

falecimento da parte Autora no curso da lide e, sendo intransmissível por 

disposição legal o direito material ora analisado, impõe-se a extinção do 

processo sem resolução do mérito.

ANTE AO EXPOSTO, com fulcro nas disposições do art. 485, incisos IV e 

IX, do Código de Processo Civil, dada a flagrante ausência superveniente 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e sendo a presente ação intransmissível, JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem exame do mérito.

 Sem condenação em custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 

43.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 152038 Nr: 3617-97.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PEREIRA BLANCO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417-MT

 Vistos etc.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 do TJMT 

e CGJ, que estabeleceu em caráter temporário, medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus –, no âmbito da Primeira e 

Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

observância às disposições previstas na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, e orientações do Ministério da Saúde do Governo Federal.

Considerando ainda a Portaria-Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020, 

alterando a Portaria-Conjunta n. 247 de 16/03/2020, que em seu art. 1º 

decretou com fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

C o n s i d e r a n d o  a i n d a ,  a  N o t a  T é c n i c a  O r i e n t a t i v a 

02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, expedida pela Secretaria Adjunta de 

Administração Penitenciária, que suspendeu o transporte e racambiamento 

dos presos nas unidades do Estado.

E ainda, levando em conta que a presente missiva tem por finalidade a 

realização de perícia médica de ALEXANDRE CORREIA DA SILVA, que se 

encontra segregado na Cadeia Pública desta Comarca, determino o 

retorno da Carta Precatória à secretaria, devendo ter sua CONCLUSÃO 

renovada, IMEDIATAMENTE, após decorrido o período de suspensão.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante desta decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 155748 Nr: 5900-93.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON RODRIGUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de AILTON 

RODRIGUES DO AMARAL, todos qualificados no autos.

 As partes compareceram dizendo que se compuseram amigavelmente, 

pugnando pela homologação e consequente extinção do processo 

(fls.34).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 34, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 34.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

 Considerando a renúncia do prazo recursal, a presente sentença transita 

em julgado no ato de sua publicação. Nada mais requerido pelas partes 

ARQUIVE-SE.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158607 Nr: 7526-50.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVYN SABINO FELIZARDO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE KELLE DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de guarda com pedido de homologação de acordo, 

proposta por KELVYN SABINO FELIZARDO DA CUNHA, referente ao 

menor Heitor Sobrinho Felizardo da Cunha, em face de DEISE KELLE DA 

SILVA SOBRINHO, todos qualificados nos autos.

 Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 45.

 Com vista dos autos, representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo (fls.47).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito razão pela qual, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 45 por preservar suficientemente o interesse das partes, mormente 

do menor envolvido.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 36.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.
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 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161297 Nr: 937-08.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a falta da guia de recolhimento de 

custas judiciárias, conforme certidão de fl. 15.

 Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam recolhidas as custas processuais, 

sob pena de cancelamento do feito (art. 290 do CPC).

Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso do 

prazo, voltem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136252 Nr: 2298-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 

MARIANA LTDA, CELSO BERTOLDO, ANA MARIA BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

face de AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA, todos 

qualificados.

 As partes compareceram por intermédio de seus procuradores dizendo 

que se compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação e 

consequente extinção destes embargos (fls.66/67).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 66/67, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 66/67.

 Honorários nos termos do acordo.

 Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48088 Nr: 4247-71.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUARTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Execução por Quantia Certa intentada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE, em face de ADRIANO DUARTE FERREIRA.

 À folhas 80 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE, em face de ADRIANO DUARTE FERREIRA, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112354 Nr: 3087-98.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DOS SANTOS LATICIONIOS ME, MÁRIO 

APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por ESADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de M.A. DOS SANTOS LATICINIOS ME e MÁRIO 

APARECIDO DOS SANTOS.

 Compareceu a exequente às folhas 23, pugnando pela extinção da 

execução, face à quitação do débito.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pelo exposto, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

 Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, Condeno 

ainda, o executado ao pagamento dos honorários, estes fixados em 10 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 154195 Nr: 4981-07.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC INÀCIO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação intentada por ABEL VIANA, em face de ISAC INACIO 

CARNEIRO.
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 À folhas 36 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por ABEL 

VIANA, em face de ISAC INACIO CARNEIRO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do CPC.

 Sem condenação em custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 21.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 156583 Nr: 6416-16.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDAIR HAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.193/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12.296, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação previdenciária intentada por LAUDAIR HAGEMANN, em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 À folhas 54 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

LAUDAIR HAGEMANN, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade da justiça nesta 

oportunidade.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91381 Nr: 1571-14.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MANTOVANI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO em desfavor de 

DANIELA MANTOVANI GUIMARÃES.

 Compareceu a exequente às folhas 31, pugnando pela extinção da 

execução, face à quitação do débito.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Pelo exposto, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

 Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, Condeno 

ainda, o executado ao pagamento dos honorários, estes fixados em 10 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158973 Nr: 7742-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GONÇALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTHE KERLY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação intentada por WAGNER GONÇALVES DE FREITAS, em 

face de RUTHE KERLY DA SILVA.

 À folhas 18 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por 

WAGNER GONÇALVES DE FREITAS, em face de RUTHE KERLY DA 

SILVA, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 07 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 2737-23.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKLDS, MFFDL, MFDL, AHLDS, MKLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHALIMAR BENCICE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHALIMAR BENCICE - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Execução de Alimentos, intentada por 

MARCIA FERREIRA DE LIMA em face de JOÃO VITORINO DA SILVA

Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às folhas 69, 

pugnando pela extinção do feito, ante a inercia da requerente.

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providencia da parte interessada.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 32 de 389



pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

É a exata realidade dos autos, posto que intimada para dar 

prosseguimento ao feito, em nada se manifetou.

Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo.

Sem condenação em custas, eis que defiro a gratuidade nesta 

oportunidade.

Ciência à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87612 Nr: 3394-57.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade, intentada por BEATRZI 

DA SILVA FIGUEIREDO em face de MARCOS ANTONIO RODIRGUES 

VIEIRA.

 Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às folhas 51, 

pugnando pela extinção do feito, ante a inercia da requerente.

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providencia da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não foi localizada.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo.

Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 15.

Levando em conta o trabalho realizado pela advogada nomeada Dra. 

LEDIJANE ZANDONADI, OAB/MT 5.361, arbitro os honorários em 01 (uma) 

URH, devendo a secretaria providenciar a expedição do necessário.

Ciência à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres, 17 de abril de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86179 Nr: 1984-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718- MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:16.223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos, interposta por CLAUDETE PEREIRA 

DE SOUZA em face de DEVAIR RODRIGUES LOPES.

 Citado, compareceu o executado e apresentou o comprovante de 

pagamento (fls.20).

 Procedida a intimação da exequente para manifestar (fls.23), o causídico 

manteve-se silente.

 Tentada a intimação pessoal, a exequente não foi localizada para 

intimação (fls.34).

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

pela extinção (fls.37).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 17.

 Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116999 Nr: 5962-41.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA, 

BALTAZAR SCOLARI, LUIZ CARLOS SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA e 

OUTROS.

 Compareceu a exequente às folhas 40, pugnando pela extinção da 

execução, face à quitação do débito.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado o pagamento das custas processuais. Condeno 

ainda o executado ao pagamento dos honorários, estes fixados em 10 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 155707 Nr: 5875-80.2019.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DA SILVA MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo de forma Consensual entre 

JOAQUIM DOMINGOS DE SOUZA e LUZIA DA SILVA MARANHÃO.

Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 29.

Com vista dos autos o Ministério Público manifestou às folhas 31, 

favorável pela homologação do acordo firmado.
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É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 29, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Em consequência, JULGO PROCEDENTE o presente feito proposto por 

meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 29 por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente do menor envolvido.

Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 19.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158193 Nr: 7306-52.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PAOLO PEREIRA COELHO DA SILVA, IRDCGPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALIA SAMIRA GONÇALVES PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de regulamentação de guarda e visitas intentada por 

JEAN PAOLO PEREIRA COELHO DA SILVA, em face de NALIA SAMIRA 

GONÇALVES PEREIRA DA SILVA.

 Às folhas 26 a parte autora manifestou que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Desnecessária a intimação do requerido, nos termos do art. 485, VIII, §4º, 

do CPC, eis que sequer foi citado.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

JEAN PAOLO PEREIRA COELHO DA SILVA, em face de NALIA SAMIRA 

GONÇALVES PEREIRA DA SILVA, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 Sem condenação em custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 

20.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158247 Nr: 7329-95.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA MICHELLE LIMA DE BARROS IGNACIO, WAGNER 

DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Cintia Michelle Lima de Barros Ignácio e Wagner 

de Oliveira Rezende, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do 

mencionado casal, passando a fazer parte integrante da presente 

sentença, o acordo de folhas 03/06.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e 

Registral das Pessoas Naturais competente, para que proceda às 

averbações e retificação necessárias. Sem condenação em custas, eis 

que já deferida a gratuidade às folhas 19.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 156541 Nr: 6392-85.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR JOSÉ ALVES MARTINS, IEDA 

DEGAM ZANATA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança com pedido de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO proposta por FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA, em face de 

VLADIMIR JOSÉ ALVES MARTINS E IEDA DEGAM ZANATA MARTINS, 

todos qualificados.

 Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 70.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 70, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 70.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 Com o transito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158061 Nr: 7234-65.2019.811.0008

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADIMAURA ARLINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Suprimento de Outorga com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO proposta por GADIMAURA ARLINDA DA 

SILVA, em face de DANIEL MENDES MARCELINO, todos qualificados.

 Remetido os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização de mediação/conciliação, esta restou 

frutífera, conforme termo de folhas 31.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 31, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 31.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade ás folhas 25.

 Com o transito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159307 Nr: 7920-57.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESLIE CARVALHO DE OLIVEIRA, JEVERSON LUIZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Leslie Carvalho de Oliveira e Jeverson Luiz dos 

Santos, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal, 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 03/06.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificação necessárias. 

Sem condenação em custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 

20.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 159513 Nr: 8052-17.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RODRIGUES DE MORAES, SILVANIA MARIA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação movida por Tiago Rodrigues de Moraes e Silvania Maria dos 

Santos, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil e 

o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal 

passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo de 

folhas 03/08.OFICIE-SE ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais competente, para que proceda às averbações e 

retificações necessárias, observando-se que a parte voltará a usar o 

nome de solteira, SILVANIA MARIA DOS SANTOS.Sem condenação em 

custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 17 de 

abril de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122046 Nr: 2061-31.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Monitória com pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DEO SODOESTE MT/PA – SICREDI, em face de LUIS CORREIA DA SILVA, 

todos qualificados.

 As partes compareceram peticionando em conjunto informando a 

realização de acordo, pugnando pela homologação e consequente 

extinção do processo (fls.95/96).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De tudo o que se consta nos autos, a homologação do acordo é medida 

que se impõe, razão pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o referido acordo de folhas 95/96, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 95/96.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

 Com o transito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 17 de abril de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132152 Nr: 7773-02.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FERRARI VEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando tudo que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por NAIR FERRARI VEGA nesta 

ação que move contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, no sentido de conceder a pensão por morte desde a data do 

requerimento administrativo (10/08/2016), nos termos do art. 74, inciso II 

da LBPS.Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I do CPC.CONCEDO a antecipação da tutela, uma 

vez que, considerando a comprovação da incapacidade do Autor, bem 

como o caráter alimentar da verba, constato que estão presentes, neste 

momento, os pressupostos legais para tanto, que são a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ao resultado útil do processo 

(periculum in mora).Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 

6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do CC c/c art. 161 do CTN), 

nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal; observado os 

critérios fixados a partir do RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).ISENTO o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, §1° da lei 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161528 Nr: 1067-95.2020.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Assaid Caran Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPRIANO FRANCISCO CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Compulsando os autos, constata-se que o autor atribuiu o valor da causa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O valor atribuído à causa em ação que envolve partilha de bens deve 

corresponder ao valor aproximado dos bens partilháveis, pois ausente 

avaliação deles no momento da propositura da ação.

Sendo assim, intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, faça a 

estimativa de bens (sem prejuízo de posterior retificação) e promova a 

alteração do valor da causa, com o respectivo recolhimento das custas 

iniciais, sob pena de extinção do processo sem a resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161768 Nr: 1199-55.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Parte Autora acostou 

comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (fl. 11), o 

que inviabiliza sobremaneira a análise da competência.

Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome próprio (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro, 

deverá a Parte Autora comprovar a relação de parentesco ou de 

locação/comodato com o mesmo, apresentando os documentos 

pertinentes.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1241-07.2020.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIA VIANA MOURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a falta da guia de recolhimento de 

custas judiciárias, conforme certidão de fl. 14.

 Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam recolhidas as custas processuais, 

sob pena de cancelamento do feito (art. 290 do CPC).

Após a comprovação do recolhimento das custas ou o transcurso do 

prazo, voltem-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 162487 Nr: 1576-26.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Barra do Bugres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - 

OAB:15.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida, eis que ausentes os 

requisitos indispensáveis para a concessão da medida.CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

ofereça a resposta que tiver, no prazo legal, em conformidade dos artigos 

183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os 

fatos mencionados pela parte autora, fazendo constar no mandado de que 

não havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil. Havendo contestação e alegação de qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil, na forma 

do artigo 351 do referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora 

para replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 

22 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94868 Nr: 4394-58.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO MASSON, TATIANA SIQUEIRA 

EIRELI-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4.198, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto a confecção e expedição da carta de citação da 

requerida Tatiana Siqueira Eireli-EPP, fazendo a juntada do documento 

cumprido nos autos, se, porventura, pendente esse procedimento.

Se negativa a expedição, PROCEDA-SE imediatamente conforme a ordem 

proferida na decisão de fls.196/200.

 Após, aguarde-se em Cartório o transcurso dos prazos processuais, e, 

em seguida, dê-se vista dos autos a douta representante do Ministério 

Público.

Na sequência, faça os autos conclusos para deliberações.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 03 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100978 Nr: 2239-48.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, VALBER MELO - OAB:8927

 Vistos etc.

Considerando o tempo já transcorrido desde a manifestação de fls. 365, 

DÊ-SE vistas para ao ministério público para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Neste ponto impende ressaltar que apesar do ministério público sustentar 

a necessidade da identificação de demais envolvidos, na ação civil público 

não vigora o princípio da indivisibilidade, o que não impede a continuidade 

da ação em relação ao requerido identificado na inicial. Neste sentido: (...) 

o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação civil pública, eis que o 

oferecimento de denúncia contra um acusado não impossibilita posterior 

acusação de outro envolvido. Embargos acolhidos somente para sanar a 

omissão apontada. (EDcl no REsp 249.831/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, DJ 8/4/2002, grifei).”

Em seguida, intimem-se as partes para manifestarem se há interesse na 

produção de demais provas, demonstrando a sua pertinência para o 

julgamento do mérito da presente demanda.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Barra do Bugres – (MT), 21 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43669 Nr: 3504-95.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE, GILMAR 

GONÇALVES DA SILVA, NILTON ANTONIO ALVES DE BRITO, VALTER 

CORSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:MT-6105

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito da presente demanda e, por conseguinte, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na inicial para 

reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa cometidos 

pelos requeridos ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE, GILMAR GONÇALVES DA 

SILVA, NILTON ANTÔNIO ALVES DE BRITO e VALTER CORSINO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos; os três primeiros como 

incurso nos atos disciplinados nos artigos 10, incisos I, IX, XI e XII e 11, 

inciso I, ambos da 8.429/92, e o último requerido, com incurso no art. 11, 

inciso I, da LIA, e com supedâneo no art. 12 da mesma Lei, aplico-lhe as 

seguintes sanções: a)Quanto aos requeridos ADEMIRSON RIBEIRO 

DUARTE, GILMAR GONÇALVES DA SILVA, NILTON ANTÔNIO ALVES DE 

BRITO, ressarcimento integral do dano causado ao erário público, no 

importe de R$ 14.607,22 (quatorze mil, seiscentos e sete reais e vinte e 

dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da 

efetivação do dano, e juros a partir da data da citação; suspensão dos 

direito políticos por 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor do 

dano causado e proibição de contratar com o poder público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de cinco anos.b)Quanto ao requerido VALTER CORSINO DOS 

SANTOS, suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, multa no 

valor de 01 (um) salário mínimo nacional e proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.Referida quantia a título 

de multa será revertida em favor do município de Porto Estrela/MT, ente 

prejudicado com o ato de improbidade. ]...]. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

[...].CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 21 

de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93149 Nr: 3032-21.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VERNEQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR MIRANDA RUIZ, UNIÃO CENTRO 

OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 177, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 70-06.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO FERMINO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WAGNER CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RAYANE NASCIMENTO 

RIBEIRO - OAB:, MARIANA MARQUES DE ALMEIDA BRAGA - 

OAB:27297/MT, THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21326-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO ALVES 

- OAB:5793/MT

 Vistos,

Defiro o pedido de desarquivamento.

Ante o pedido de fls. 100/101, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 1634-44.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI VIDAL DA SILVA IVALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de desarquivamento, atenda-se na forma requerida.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90157 Nr: 496-37.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA ISAIRA SANSÃO LENTE,, BRASIL 

VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857 , JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273843-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 Vistos;

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brasil Veículos 

Companhia De Seguros, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de 

fls. 228/228-vº.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91203 Nr: 1420-48.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO BENEDITO MAGALHÃES, KAYKO 

GABRIEL BATISTA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de desarquivamento, atenda-se na forma requerida.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119943 Nr: 765-71.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE RODRIGUES BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18.529, NATALIA LOUREIRO CABRAL - OAB:21472/O, Pablo 

Augusto Souza e Silva - OAB:24287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 96).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126392 Nr: 4402-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 146), o 

requerimento de desistência da demanda, com fulcro no art. 924, II do CPC.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente, se houver.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139931 Nr: 4519-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDE JOSE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ernande José Maciel, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade Laboral em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comparecer à Perícia Médica agendada por este Juízo, razão pela qual a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, é a medida que se cabe.

 3. Ademais, importante salientar que a legislação processual civil em vigor 

é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do 

mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando 

a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

 4. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os 

atos e as diligências que lhe incumbia, fato que impõe a extinção do 

processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

 5. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil

6. Sem custas ou despesas processuais, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça.

 7. Intimem-se as partes.

8. Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. Cumpra-se.

8. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 5370-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face do Manoel Nazareno 

Ramos Ferreira (qualificados nos autos).

 2. Às fls. 54/55, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via 

DJE nº 10667, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem 

manifestação, consoante se depreende da certidão acostada às fls. 56.

3. Vieram os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

4. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face do Manoel Nazareno 

Ramos Ferreira (qualificados nos autos).

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

6. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 8. Custas pendentes, se houver, ao requerente.
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 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

10. P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161052 Nr: 773-43.2020.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CELSO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Vistos...

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 23 de Abril de 2020, às 17h10min (MT), a audiência 

para oitiva da testemunha Wagner Cunha de Oliveira.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160640 Nr: 541-31.2020.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DAS NEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB MT 24.287

 Intimação da defesa para oferecer a resposta a acusação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153068 Nr: 4257-03.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEVERTON SILVA DOS SANTOS, RAQUEL 

VIEIRA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:OAB/MT 19538/O

 Intimação da defesa dos réus, para apresentar as alegações finais, no 

prazo legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000388-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON NARCISO MARTINS DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000388-49.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: UANDERSON NARCISO 

MARTINS DE FRANCA EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por UANDERSON 

NARCISO MARTINS DE FRANÇA em face de OI S/A. Assim, INTIME-SE a 

parte executada OI S/A, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

de quinze (15) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$ 3.521,22, 

devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não 

o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de 

pagamento, dê-se vista ao exequente para que se manifeste requerendo o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (data registrada no sistema). Sílvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000169-70.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: CLAUDINEI ALVES LOPES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verificando o processo, 

constata-se que a guia de deposito judicial juntada pelo executado no Id. 

29461663, pertence a outro processo (1001372-86.2018.811.0055), 

ficando assim impossibilitada sua vinculação nestes autos para posterior 

levantamento pelo exequente. Assim, intime-se a parte executada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o 

comprovante de pagamento correspondente a estes autos. Defiro desde 

já a expedição de ALVARÁ referente aos valores que já se encontram 

depositados em favor do exequente, eis que são incontroverso. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique e intime-se o exequente 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000586-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000586-86.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.800,42 POLO ATIVO: 

Nome: LAURA MARIA CASASUS DE FIGUEIREDO NODARI Endereço: Rua 

Dr. João Batista de Oliveira, s/n, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
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Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235, 

Bloco A, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 

Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, Andar 8, JARDIM, SANTO ANDRÉ - 

SP - CEP: 09080-370 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000247-98.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACIEL DE FREITAS OAB - PR0049099A (ADVOGADO(A))

IAGO MORENO MARQUES DE SOUZA OAB - PR79557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS CZEKAY ALEIXO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000247-98.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [Franquia]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: PET CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - EPP Endereço: RUA DOUTOR MANOEL 

RIBEIRO DE CAMPOS, 319, sobreloja, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 

PR - CEP: 83005-310 POLO PASSIVO: Nome: JEAN CARLOS CZEKAY 

ALEIXO Endereço: Av. Rio Branco, 435, Maracanã, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA DA DECISÃO ID do documento: 30952544, BEM COMO DAS 

PESQUISAS REALIZADAS E JUNTADAS. ID do documento: 30952544. 

Intime-se o exequente para manifestar no prazO de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000761-80.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERNANDES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000761-80.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 1.866,88 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO 

- ME Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, 

Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ANDREIA FERNANDES DO NASCIMENTO Endereço: Rua Minas 

Gerais, 10, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como do 

resultado da penhora BACENJUD . ...Executada a penhora e restando 

parcialmente ou integralmente cumprida, intime-se o executado, na pessoa 

de seu advogado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a penhora . Caso a penhora online reste infrutífera ou 

parcialmente cumprida, INTIME-SE o exequente para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500289-44.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIJA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500289-44.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.480,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: R DO LAVRADIO, 71 andar 02, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20230-070 POLO PASSIVO: Nome: VALDIJA SILVA DOS SANTOS 

Endereço: RUA 09, 1530, JARDIM POR DO SOL, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA DA R. DECISÃO E PENHORA NEGATIVA, BEM COMO a penhora 

online restou infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. , 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-38.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE IDALO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000057-38.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 6.009,04 ESPÉCIE: [Agêncie e Distribuição]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: VIVIANE IDALO ANDRADE 

Endereço: BRASILIA, 894, CASA, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ASSOC BEN ASSISTENCIAL 

HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE Endereço: TAPIRA, 92, SEDE, DENISE 

- MT - CEP: 78380-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

"..Realizada as buscas, não foram encontrados veículos ou bens 

passíveis de penhora, uma vez que em 2016 a requerida não apresentou 

declaração de bens, conforme se confere dos extratos em anexo. 

Junte-se as respostas dos sistemas e dê-se vistas à exequente para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias...". , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-81.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000015-81.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VANEIDE DE OLIVEIRA Endereço: Rua Brilhante, 202, casa, 

Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE 

CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01321-001 Senhor(a): VANEIDE DE OLIVEIRA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 19/02/2019 Hora: 16:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 
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apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 28 de janeiro de 2019. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-81.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000015-81.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: VANEIDE DE OLIVEIRA Endereço: Rua Brilhante, 202, casa, 

Maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-42.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000716-42.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 31.084,60 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DE LOURDES CAVALCANTI Endereço: ESTRADA RURAL, 

ESTRADA RURAL - ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, ASSENTAMENTO SÃO 

JOSÉ, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 

-DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR - andar 9, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 42 de 389



localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-14.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000401-14.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.530,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA Endereço: Estrada Rural, S/N, 

ZONA RURAL, Chácara Santo Antônio, DENISE - MT - CEP: 78380-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, 

Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500196-52.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL JORGE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Brasil Telecom Celular S/A (EXECUTADO)

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

KELRI MOLINA ARGUELHO OAB - MS0012881A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0500196-52.2013.8.11.0008 Valor da causa: R$ 27.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOSE GABRIEL JORGE BARBOSA Endereço: Rua Castelo Branco, 

161, s, Ouro Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Brasil Telecom Celular S/A Endereço: SETOR SIA SETOR 

DE ÁREAS PÚBLICAS, Lote D, terreo, Bloco B, ZONA INDUSTRIAL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-000 Nome: TNL PCS S/A Endereço: R 

JANGADEIROS, 48, IPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22420-010 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-90.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUDERI RODRIGUES DA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000534-90.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.294,32 POLO ATIVO: 

Nome: AUDERI RODRIGUES DA MOTA Endereço: Rua Goitacazes, 26, 

mARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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(156) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000517-88.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ALVES Endereço: Rua 32, 295, S, 

Jardim das Oliveiras, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BOA VISTA SERVICOS S.A. Endereço: AVENIDA 

TAMBORÉ, 267, 11 ao 15 andar Torre Sul, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000649-48.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 6.451,49 POLO ATIVO: 

Nome: VALDIR LUCIO DA SILVA Endereço: Rua Vinte e Quatro, s/n, Santa 

Rosa, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA Endereço: AVENIDA CEZAR 

MINGOSSI, 108, Caixa Postal 512, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

SERTÃOZINHO - SP - CEP: 14177-293 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, 

Locação de Móvel, Correção Monetária, Perdas e Danos, Sucumbência, 

Juros]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000931-86.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ARMANDO XAVIER DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. No ID 23966918 a 

parte autora informa que fora inserida nos presentes autos sentença 

equivocada. Compulsando os autos verifica-se que a sentença de fato 

não possui congruência com o pedido apresentado nos autos. Nesse 

quadro chamo o feito à ordem para, de ofício, tornar sem efeito a sentença 

lançada no ID 22916227, e substitui-la pela que segue: Compulsando os 

autos, infere-se que o patrono da parte autora apresentou de pedido de 

desistência da ação (ID 28757582). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ademais, denoto que não há óbice 

para o deferimento do pedido da parte reclamante, conforme enunciado 90 

do FONAJE[1]. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Enio Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, (data da assinatura 

digital). SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUSA PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000880-75.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: PAULO DE SOUSA PEIXOTO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Conforme 

se observa dos autos, a parte executada efetuou o depósito da 

condenação diretamente na conta do causídico do exequente 

(Id.26713056). Intimado, o exequente em nada se manifestou 

(Id.30844443). Assim, por tudo que dos autos consta, DECLARO EXTINTO 

o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE procedendo com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (daga registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002056-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS REIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOCLIDES ANTONIO BONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que se manifeste 

acerca Embargos à Execução, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO GUAREZ (REQUERIDO)

DIOGO WINIARSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIO PAIM OAB - MT25822/O-O (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA OAB - RS72617-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Intimação da 

testemunha, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO GUAREZ (REQUERIDO)

DIOGO WINIARSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIO PAIM OAB - MT25822/O-O (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA OAB - RS72617-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Intimação da 

testemunha, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001288-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001288-66.2019.8.11.0050; Valor causa: R$ 45.531,53; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação Fiduciária]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020 DILMA 

ALVES DE MELO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000170-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BETTONI & BETTONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

RICARDO POLESELLO OAB - RS55143 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. DILMA ALVES DE MELO Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001295-58.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO TEIXEIRA BELAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. DILMA ALVES DE MELO Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO EDUARDO HERRERA FERREIRA (EXECUTADO)

SIMONE SEIBERT VENTURA (EXECUTADO)

S E H FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000589-12.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: S E H FERREIRA - ME, SIMONE SEIBERT VENTURA, SILVIO 

EDUARDO HERRERA FERREIRA Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial onde as partes informam a composição amigável, 

manifestando-se pela homologação e extinção do feito diante do 

adimplemento integral do débito na forma acordada. 2. Cumpre registrar 

que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com 

interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. 

Contudo, na petição de acordo acostada aos autos no ID 31115869 e 

31346414 não consta assinatura de representante do exequente 

habilitado nos autos, não sendo possível sua homologação ante a 

ausência de manifestação da parte. 5. Ante o exposto, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste quanto aos 

termos de acordo constantes nos autos, em especial no ID 31115869 e 

31346414. Advirto que sua inércia, acarretará na concordância com os 

termos do acordo. Outrossim, também poderá a parte executada 

apresentar aos autos a petição de acordo assinada pelo exequente, no 

mesmo prazo. 6. P.I.C. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002530-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA SERRANO PINHEIRO OAB - MS23578 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. S. C. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que informe o endereço da IAGRO, para envio do ofício 

requerido. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82667 Nr: 2320-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando os autos, verifico que não há informações acerca da 

citação do herdeiro Samuel.

2. Verifico ainda que o inventariante alienou bem do espólio sem 

autorização judicial, deixando de prestar contas nos autos do valor 

recebido na alienação.

3. Assim, INDEFIRO por ora o pedido de fls.61/62.

4. Adote a secretaria as providências necessárias para a citação do 

herdeiro faltante.

5. Certifique-se acerca da intimação das Fazendas Públicas, bem como do 

decurso de prazo para manifestação.

6. Intime-se o inventariante para trazer aos autos as certidões negativas 

de débitos no prazo de 30 (trinta) dias.

7. Após, conclusos.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30871 Nr: 925-48.2009.811.0050
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, GEANE 

ULBERG DANTAS SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FEDRIZZI, JAQUELINE INES 

MARTELLI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial cujo valor inicialmente 

executado foi reformado em sede de em Embargos à Execução (fls.51/54) 

e, novamente, pelo julgamento de Recurso de Apelação (fls.84/100).

2. Penhora online realizada às fls.68/76 tendo com valor exequendo o 

cálculo apresentado pelo credor à fl.65 realizado nos termos da sentença 

dos Embargos do Devedor.

3. Às fls.80/83 a exequente compareceu aos autos apresentando nova 

planilha de débito fundamentando-se no julgamento do Recurso de 

Apelação que reformou a sentença dos Embargos, pugnando pela 

expedição de alvará para levantamento do valor atualizado equivalente a 

R$345.345,13.

4. Instado a manifestar, o executado não se opôs ao levantamento do 

valor bloqueado perseguido pela exequente (fl.106.).

5. A exequente apresentou planilha com atualização do débito às 

fls.107/110 pugnando pela expedição de alvará.

6. Os autos vieram conclusos.

7. Pois bem.

8. Considerando que o executado não se opôs à atualização do débito 

apresentada pelo credor às fls.80/83, EXPEÇA-SE o alvará na forma 

pleiteada naquela petição.

9. Quanto a nova atualização do crédito apresentada pelo credor às 

fls.107/110, manifeste-se o executado em 05 (cinco) dias

10. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 2097-25.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON FEDRIZZI, JAQUELINE INES MARTELLI 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Honorários em que após o depósito do valor 

cobrado, a exequente pleiteia a intimação do devedor para adimplemento 

dos juros e correção monetária devidos desde o protocolo da petição de 

cumprimento de sentença até a data do efetivo pagamento.

2. Pois bem,

3. Analisando os autos, verifico que encontra-se preclusa a pretensão da 

exequente, considerando que o valor apresentado em seu pedido de 

cumprimento de sentença foi efetivamente depositado pelo devedor sem 

qualquer resistência.

4. Ademais, em consulta ao Sistema Apolo verifico que o despacho que 

autorizou o cumprimento de sentença proferido em 29.11.2019 veiculou no 

DJE nº10665 em 28.01.2020 dando-se início à contagem do prazo para 

cumprimento espontâneo, encerrando em 19.02.2020. Considerando que o 

depósito foi feito pelo executado em 17.02.2020, dentro do prazo previsto 

para pagamento, bem como atendeu o valor apresentado pelo exequente 

em sua planilha de atualização do débito entendo que não há que se falar 

em prosseguimento no presente cumprimento uma vez que a obrigação 

exigida foi cumprida pontualmente pelo devedor.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fl.298.

6. Expeça-se o alvará do valor depositado em favor do exequente e, em 

consequência, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

7. Sem custas e honorários.

8. P.I.C.

9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32195 Nr: 2254-95.2009.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:17.327/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8.745-B/MT, RENAN 

PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21.310/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA 

- OAB:7900/O, TERCIO BENDE RODRIGUES - OAB:9460-MT

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do autor para condenar o 

réu ao pagamento da quantia de R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, 

duzentos e quarente reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária desde o vencimento das obrigações, representadas 

pelas duplicatas número 016871, no valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e 

quarenta reais), vencida em 30/04/2005; número 016956, no valor de R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), vencida em 30/04/2005; 

número 017478, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vencida em 

30/04/2005; número 0175534, no valor de R$ 10.890,00 (dez mil, 

oitocentos e noventa reais), vencida em 30/04/2005; número 017620, no 

valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); número 017910, no valor de R$ 

8.540,00 (oito mil, quinhentos e quarenta reais) e; número 018067, no valor 

de R$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais), vencida em 

30/04/2005.Condeno ainda o réu ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC).P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002519-31.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BROLIO DE SOUZA (AUTOR(A))

CLADIS BROLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA OAB - MT23817/O (ADVOGADO(A))

DULCE DE MOURA OAB - MT7259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROLIO PARTICIPACOES LTDA (REU)

ANTONIO CESAR BROLIO (REU)

TEREZINHA BROLIO (REU)

CLARETE BROLIO REZENDE (REU)

ARMANDO JUNIOR BROLIO (REU)

BROLIO AGROPECUARIA LTDA (REU)

GILBERTO BROLIO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002519-31.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CLADIS BROLIO, CLEUZA 

BROLIO DE SOUZA REU: ANTONIO CESAR BROLIO, ARMANDO JUNIOR 

BROLIO, CLARETE BROLIO REZENDE, GILBERTO BROLIO, TEREZINHA 

BROLIO, BROLIO PARTICIPACOES LTDA, BROLIO AGROPECUARIA LTDA 

Vistos, etc. Manifestam-se as autoras pela averbação da existência desta 

ação nas matrículas nº 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, objetivando 

dar proteção ao direito das requerentes, nos termos da liminar deferida. 

Ocorre que a decisão de ID30517659 limitou a concessão da tutela 

antecipada para incidir somente sobre a parte correspondente ao possível 

quinhão hereditário das autoras. Dessa forma, não há fundamento para 

que seja determinada a averbação pretendida em todos os imóveis que 

compõe o patrimônio da Sra. Therezinha Brólio. Assim, em tempo, a fim de 

assegurar o cumprimento da liminar parcialmente deferida, visando 

resguardar o patrimônio objeto da presente lide, qual seja, o possível 

quinhão hereditário das autoras, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 
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ID30873039 para o fim de DETERMINAR a averbação da existência da 

presente lide na matrícula dos imóveis que, juntos, correspondam a 

33,33% do patrimônio da requerida Sra. Therezinha Brólio. Intimem-se as 

autoras para indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as matrículas que 

devem ser objeto da averbação nos limites da liminar deferida. Após, 

expeçam-se os competentes ofícios. Cumpra-se expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001456-68.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DANUZA ENDRINGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731-ne , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 SENTENÇA 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001456-68.2019.8.11.0050 VALOR DA 

CAUSA: R$ 714,76 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS PARTE REQUERIDA: Nome: VERA DANUZA ENDRINGER 

Endereço: RUA SEVERINO EUFLAUSINO DE LIMA, 252, NE, NOSSA 

SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

exequente informa id. 30857437 a realização de acordo e o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção do processo. 2. É certo que 

somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia 

ao crédito permite a extinção à execução de título judicial (artigo 924 do 

CPC). 3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a). 4. Sem custas 

e honorários. 5. P.I.C. 6. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de abril de 2020. Assinado Digitalmente 

PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-38.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000852-10.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA FEIRAO DO BRAS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA REGIANE OAB - PR79987 (ADVOGADO(A))

SALIR PINHEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - PR60047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rafael Machado (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000852-10.2019.8.11.0050. IMPETRANTE: MEGA FEIRAO DO BRAS 

EIRELI - ME IMPETRADO: RAFAEL MACHADO, PREFEITO MUNICIPAL DE 

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Trata-se 

de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por MEGA 

FEIRÃO DO BRÁS EIRELI, devidamente representado por Thiago 

Hernandes da Silva contra ato praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. O O impetrante alega, em síntese, que no dia 13.02.2019 requereu 

ao Município de Campo Novo do Parecis/MT a expedição de alvará para a 

realização de feira itinerante, a ser realizada inicialmente entre os dias 

05.04.2019 a 08.04.2019, entretanto, tal data foi alterada para os dias 

10.05.2019 a 13.05.2019. No entanto, o ente municipal ainda não se 

manifestou, embora tenha atendido todos os requisitos exigidos para a 

realização do evento e consequente expedição do alvará de 

funcionamento. Com a inicial juntou documentos. No ID 20004566 

aportou-se manifestação da Associação Comercial e Industrial de Campo 

Novo do Parecis – ACIC e Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Novo 

do Parecis, pugnando pela intervenção de terceiros, na qualidade de 

assistente do impetrado. O impetrado manifestou-se no ID 20006384. No ID 

20009785 o impetrante reitera o pedido da liminar. A liminar foi indeferida 

no ID 20027206. Devidamente intimada a autoridade coatora, quedou-se 

inerte, consoante certidão de ID 23864925. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público se manifestou, requerendo, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, haja vista ter ultrapassado a data em que se 

pretendia realizar o evento, havendo o esvaziamento do objeto do 

presente mandamus (ID 28449520). Eis a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. Analisando os autos, verifica-se que o presente writ 

perdeu o objeto, conforme se constata pela impossibilidade de execução 

dos pedidos formulados pelo impetrante, na medida em que a presente 

ação visava garantir a pretensão do autor na realização do evento Mega 

Feira do Brás visando a venda de forma itinerante de mercadorias no 

Município de Campo Novo do Parecis entre os 10 a 13 de abril de 2019, o 

que não se mostra mais possível faticamente. Logo, cabalmente 

demonstrada a carência superveniente, inexistindo, deste modo, a 

presença das condições da ação, a mesma deve ser julgada extinta. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRA ITINERANTE. 

MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA. PERDA DO OBJETO. FATO SUPERVENIENTE. 

REALIZAÇÃO DO EVENTO. Tendo em vista o pedido constante do 

presente recurso para fins de participação da recorrente na Feira da 

Serra Gaúcha, no período de 17 a 26 de julho de 2015, tem-se a perda do 

objeto do presente recurso, por fato superveniente. Art. 462 do CPC. 

Precedentes do e. STJ e deste Tribunal. Agravo de instrumento 

prejudicado. (Agravo de Instrumento Nº 70065658874, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 

01/10/2015) Diante do exposto, devido à perda do objeto, julgo prejudicado 

o presente mandado de segurança e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. P.R.I.C. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se 

estes autos, com as anotações, providências e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002369-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA EXECUTIVA DO PROCON DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 48 de 389



1002369-50.2019.8.11.0050. IMPETRANTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME IMPETRADO: DIRETORA 

EXECUTIVA DO PROCON DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Trata-se 

de mandado de segurança impetrado pela empresa NOVANET – 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME em face 

de Naiara Lopes Queiroz, na qualidade de diretora executiva do PROCON 

de Campo Novo do Parecis-MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em apertada síntese, a impetrante sustenta haver eiva no 

procedimento administrativo que resultou na aplicação de multa em seu 

desfavor, multa essa aplicada pelo PROCON de Campo Novo do 

Parecis-MT calcada no artigo 53, § 4º da Lei Federal nº 8.078/1990, 

regulamentado pelo artigo 33, § 2º, do decreto federal nº 2.181/1997. 

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar a fim de suspender 

a exigibilidade da multa até ulterior decisão judicial, bem assim que se 

abstenha de inscrever o nome da impetrante em dívida ativa ou qualquer 

outro órgão de proteção ao crédito. Com a inicial vieram documentos. A 

liminar foi indeferida no ID 26613599. A impetrada apresentou suas 

informações no ID 27632858, alegando, perda superveniente do objeto da 

presente demanda, em razão do cancelamento do documento de 

arrecadação municipal – DAM n.º 20190000000414969, e ainda a 

reabertura do prazo para o recurso, tendo o Procon/CNP revisto seus 

atos, diante do poder de autotutela (Súmula 473 STF), em homenagem ao 

principio da economicidade. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

opinou pela extinção do feito em virtude da perda superveniente do objeto 

(ID 28861911). Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. De 

acordo com o art. 493, do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum 

fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” No caso dos 

autos, como bem ressalta a autoridade impetrada e o Ministério Público, 

houve o cancelamento do documento de arrecadação municipal – DAM n° 

20190000000414969 e a reabertura do prazo para a apresentação de 

recurso, importando, assim, na perda superveniente do objeto da ação e, 

consequentemente, na falta de interesse de agir. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO 

DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. Satisfeita à pretensão deduzida na inicial, de 

forma voluntária pela administração, resta evidente a perda superveniente 

do objeto da ação mandamental, devendo ser extinto o processo, nos 

termos do art. 267, VI, do CPC. 2. Recurso prejudicado.” (TJMT N.U 

0039041.2015.9.11.0041 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 11.9.2017, p. DJE 23.4.2018) Diante 

do exposto, por não mais subsistir o interesse de agir, dada a perda 

superveniente do objeto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. P.R.I.C. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se estes 

autos, com as anotações, providências e baixas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 15 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001225-41.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI TEREZINHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001225-41.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LORENI TEREZINHA RIBEIRO 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária de concessão de aposentadoria 

por idade ajuizada por LORENI TEREZINHA RIBEIRO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, que 

sempre trabalhou em pequena propriedade rural juntamente com sua 

família, em razão disso fez requerimento administrativo junto ao INSS 

pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, 

todavia, o pedido foi indeferido. Pleiteia, assim, a procedência do pedido 

para que a Autarquia requerida seja condenada a conceder-lhe a 

aposentadoria rural por idade, bem como ao pagamento das custas e 

honorários sucumbenciais. Devidamente citada, a Autarquia requerida 

ofereceu contestação no ID 25473951, pugnando pela improcedência dos 

pedidos. Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as 

testemunhas arroladas. Em seguida, a patrona da parte requerente 

ofereceu alegações finais remissivas. Devidamente intimado, o INSS 

deixou de comparecer à audiência, razão pela qual houve preclusão do 

direito de oferecer as derradeiras manifestações (ID 26226118). Eis a 

síntese do necessário. Fundamento. Decido. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação, passo a analisar o mérito. No presente caso, a resistência do 

requerido cinge-se, basicamente, ao argumento de que a autora não 

possui qualidade de segurada especial. Pela análise da prova produzida, 

verifico que a autarquia tem razão em seus argumentos. A Lei 8.213/1991, 

assim define o trabalho em regime de economia familiar: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: (...) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1) agropecuária 

em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (...) c) cônjuge ou companheiro, 

bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. §1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. (...) §6° Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 

(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação 

ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (...) §9º Não é segurado 

especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de 

rendimento, exceto se decorrente de: (...) Já a Lei 8.212/1991, assim 

define o regime de economia familiar: Art. 12. (...) §1° Entende-se como 

regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da 

família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. O Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região tem assim decidido 

em casos semelhantes: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. 1. Para a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade de trabalhador rural é necessário o implemento do requisito 

etário bem como comprovação do efetivo exercício de atividade rural, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 39, I e art. 48, 

ambos da Lei n. 8.213/91). 2. Entende-se como regime de economia 

familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados (§ 1º do art. 

11 da LBPS). 3. No caso do produtor rural, previsto no art. 11, VII, da Lei 

nº 8.213/91, há de ser considerado como segurado especial aquele 

pequeno produtor que vive exclusivamente da exploração de sua 

propriedade rural, sem qualquer outra fonte de renda, detendo situação 

econômica similar a de um trabalhador rural comum. Situação inocorrente 

n o  p r e s e n t e  c a s o .  4 .  A p e l a ç ã o  d e s p r o v i d a .  ( A C 

0059745-08.2011.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.720 de 

14/02/2012). O trabalhador rural a que a lei se refere é aquele que 

trabalha na condição conhecida popularmente como “boia-fria”, de “sol a 

sol”, para o sustento da família, ou aquele que labora sob o regime de 
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economia familiar, retirando das pequenas terras do grupo familiar o 

necessário para a sobrevivência de seus integrantes, ainda que realize a 

venda de uma pequena parte do que ali for produzido. In casu, observa-se 

que está totalmente descaracterizada a condição de segurada especial, 

pois pelas provas documentais trazidas pela própria autora junto à inicial 

se verifica que o trabalho rural exercido tanto pela autora quanto pelo seu 

companheiro não era feito em regime de economia familiar, mas sim como 

empresário rural. Tal conclusão se tem pela análise dos contratos de 

arrendamentos anexados nos ID’s 21049456 e 21048719, os quais 

comprovam que as áreas de terras cultivadas pela autora e seu esposo 

somam, juntas, mais de 470 ha (quatrocentos e setenta hectares), 

demonstrando que a autora e sua família não vivem em situação de 

seguridade especial rural. Ademais, para elucidar que é totalmente 

incabível a concessão do benefício à autora, seu CNIS comprova os 

vínculos urbanos entre 1992-1994, 08/2006 a 09/2006, 03/2011 a 12/2011, 

2012-2016 e 03/2017 a 08/2017, o que também descaracteriza 

completamente o regime de seguridade no qual ela tenta se abrigar (ID 

25473952). Por fim, anoto que os depoimentos das testemunhas, não são 

capazes de ilidir a vasta e robusta prova documental produzida contra o 

pleito autoral, em grande parte composta por documentos juntados pela 

própria autora. Ao que se constata na análise das provas, tanto 

documentais quanto orais, portanto, o trabalho campesino não é o meio 

básico de subsistência do grupo familiar, assim como não ficou 

demonstrado o exercício do trabalho da autora em regime de economia 

familiar no meio rural. Desta forma, considerando a legislação e o 

entendimento jurisprudencial sobre o tema, impossível o reconhecimento 

da qualidade de segurada especial da autora e, consequentemente, a 

concessão da aposentadoria na forma pleiteada. Diante do exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto 

por LORENI TEREZINHA RIBEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, por ausência de condição de segurado especial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e 

também honorários advocatícios em favor do advogado do réu, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 4º, III, CPC. Fica a cobrança suspensa na forma do art. 98, § 3º, 

do CPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação ou apelação 

adesiva, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo 

Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, processe-se 

conforme §§1º e 3º do art.1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo. P.R.I. Preclusa 

a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-63.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANNI SANTOS MARCAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000163-63.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: GIANNI SANTOS MARCAL Vistos. Cuida-se de pleito 

formulado pela parte autora Banco Bradesco em face da decisão 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da decisão, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a decisão foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da decisão proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

decisão embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

decisão anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 04 de setembro de 2019. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000689-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS - ME (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000087-05.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DIEGO ROBERTO SCHNORRENBERGER (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-67.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA MARCONDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000542-67.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 

APARECIDA MARCONDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 50 de 389



RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 04/06/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-79.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Para a concessão da antecipação de tutela, indispensável se faz à 

parte requerente trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer 

o juízo da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco a 

resultado útil do processo, ou que fique caracterizado o abuso de direito 

de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte requerida. Após 

analisar a inicial e os documentos que a acompanharam, entendo 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão porque 

deve ser deferida a tutela antecipada pedida. A probabilidade do direito 

consubstancia no fato de que a parte requerente teve seu nome inscrito 

nos cadastro de proteção ao crédito, no entanto, demonstrou que a última 

parcela do empréstimo realizado fora debitada no mês correto, qual seja, 

03/2019, não havendo, posteriormente, qualquer reprogramação de 

pagamento de eventuais parcelas em atraso. O perigo da demora é 

evidente, pois todos sabemos que são funestos os efeitos de termos 

nossos nomes negativados nos cadastros de proteção ao crédito, sendo 

certo que isso nos impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito 

no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. De outra 

banda, é pacífico na jurisprudência pátria o posicionamento de que, 

estando em ampla discussão judicial a dívida e seu montante, com 

alegação de pagamento, é inadmissível o encaminhamento ou a 

permanência do nome do devedor aos bancos de dados de proteção ao 

crédito, assim como qualquer protesto. Por fim, não há perigo de 

irreversibilidade, um vez que no caso de improcedência da reclamatória, o 

reclamante deverá fazer frente aos pagamentos necessários para 

satisfação do débito, se este existir realmente. Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR pretendida pela parte reclamante, o que faço para determinar 

excluído o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

sejam eles SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, ou qualquer outro 

prestador deste serviço. Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

cumprimento da presente medida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos. Oficie-se ao 

SERASA/SPC solicitando a baixa do nome da parte reclamante dos 

cadastros. Sem prejuízo, Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, a fim 

de que compareçam a audiência de conciliação conforme pauta 

pré-estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis, 12 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-34.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE NUNES FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e materiais ajuizada por Josyane Nunes 

Freitas em face de Centro Educacional FASEB LTDA – ME e Grupo 

Continental Educacional, todos devidamente qualificados nos autos. A 

reclamante aduz, em síntese, a que estava frequentando regularmente 

curso superior de enfermagem, tendo cursado até o 5º (quinto) semestre, 

quando foi surpreendida com a notícia de que a Instituição de Ensino 

FASEB cancelou a turma e o curso oferecido nesta cidade. Alegou que 

não há previsão contratual para o ato praticado pelas Requeridas, e 

requereu a devolução do dinheiro gasto com as mensalidades do curso 

que frequentou, porém lhe foi recusado. Ou seja, em suma, assevera que 

a parte requerida é responsável pelos prejuízos financeiros suportados, 

além do que pleiteia a indenização extrapatrimonial pelo sofrimento 

experimentado, porém as tentativas de resolução amigável restaram 

infrutíferas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Diante disso, 

requer a concessão da tutela de urgência, na forma de liminar, a fim de 

que seja declarada a inexistência de débitos emitidos pelas partes 

requeridas referente aos meses de março a junho de 2019, com o fito de 

evitar a inclusão, no seu sentir, indevida, do nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. É o relato necessário. Decido. De início, impende destacar que 

a designação de audiência conciliatória ocorre de forma automática no 

âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa sob o crivo do 

Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente no ato da 

distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. Para 

concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo de dano. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

tenho que não houve comprovação dos requisitos legais à concessão da 

tutela de urgência vindicada. Com efeito, ainda que hipoteticamente se 

admitisse a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na 

exordial, tenho que o pleito liminar na forma como requerida impede o 

provimento jurisdicional provisório porque remete ao exaurimento do objeto 

da demanda, qual seja, o reconhecimento da ilicitude do ato supostamente 

praticado pelas partes (rescisão unilateral de contrato), do qual 

decorreram consequências prejudiciais à parte requerente. Em outras 

palavras: a declaração, de plano, da inexistência dos débitos relativos aos 

boletos encartados na exordial remeteria a uma espécie de julgamento 

antecipado sem que fosse oportunizado o contraditório, o que, em juízo de 

cognição sumária, resta impossível no caso em tela. Não estando presente 

o requisito da probabilidade do direito, impossível se torna a análise do 

requisito do perigo de dano, pois, como é cediço, os requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC devem estar presentes de forma concomitante para 

concessão da tutela de urgência pelo magistrado. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar vindicado pela parte Requerente, por restarem 

ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Sem prejuízo, 

RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. 

Cite-se a parte requerida, a fim de que compareçam a audiência de 

conciliação, agendada pela conforme pauta pré-estabelecida. Faça 

constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Por fim, sendo certa a relação 

consumerista que envolve o caso em tela e atenta às alegações da parte 

requerente, defiro a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em desfavor da 

parte requerida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990, 

para o fim de determinar que apresente prova constitutiva de 

improcedência das alegações apresentadas pela parte Requerente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 15 de abril de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-74.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por dano 

moral ajuizada por GILMARA RODRIGUES DOS SANTOS em face de ICATU 

SEGUROS S/A e BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. A autora alega que em meados de 2013, seu marido realizou 
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contrato de seguro de veículo com a primeira requerida, cuja vigência 

findou em 2015, no entanto, os descontos continuaram sendo realizados 

em sua conta desde o ano de 2016 até a presente data sem qualquer 

renovação do seguro, ou mesmo sem ter havido autorização junto ao 

Banco Bradesco para débito em conta corrente. Aduz que em razão do 

ocorrido, realizou reclamação junto ao Procon, onde a primeira requerida 

reconheceu a existência dos débitos indevidos, informou o pronto 

cancelamento dos descontos em conta corrente e formalizou proposta de 

acordo mediante o pagamento de R$ 400,00, o que foi discordado pela 

reclamante. Porém, a primeira requerida continuou a realizar o débito das 

parcelas mensais no valor de R$ 29,80, cancelando apenas o desconto do 

valor maior que outrora era debitado da conta corrente. Nesse cenário, 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a 

suspensão dos descontos mensais efetuados em nome da empresa Icatu 

Seguros realizados na conta da requerente, sob pena de aplicação de 

multa diária. Pois bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de 

urgência, faz-se necessário o atendimento dos requisitos constantes no 

art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da 

demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os 

documentos apresentados pela parte autora, constante que esta não 

logrou êxito em comprovar o periculum in mora. Explico: A probabilidade do 

direito alegado está devidamente consubstanciada por meio dos 

documentos juntados nos autos, notadamente quanto a reclamação 

realizada junto ao Procon municipal. Todavia, o periculum in mora inexiste 

nos autos, notadamente, porque conforme se vê, se no mérito a ação for 

julgada procedente, será declarada a inexistência a relação jurídica com a 

primeira requerida, com a suspensão definitiva dos débitos mensais e 

receberá a restituição do indébito. Outrossim, embora a primeira reclamada 

tenha reconhecido, bem como tenha realizado proposta de acordo no 

Procon, este não foi aceito pela reclamante. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela antecipada e, via 

de consequência, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, a 

fim de que compareçam a audiência de conciliação, agendada pela 

Escrivania deste Juízo, conforme pauta pré estabelecida. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 13 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-50.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE QUINTINO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por dano 

moral ajuizada por Rosiane Quintino Barros em face de Banco Bradesco, 

ambos devidamente qualificado nos autos. A autora alega que no dia 20 

de março de 2020, na qualidade de procuradora de seu companheiro 

procurou o banco para realizar o pagamento referente a um terreno que 

comprou. No entanto, ao realizar a transferência bancaria, percebeu que o 

valor transferido foi destinado para a conta errada. Disse que, logo em 

seguida, ao perceber o equívoco, procurou a gerencia da instituição para 

que pudessem, em comum acordo, solucionar o impasse, porém fora 

informada que deveria entrar em contato com o recebedor do valor por se 

tratar de um erro de preenchimento. Nesse cenário, requer a concessão 

da tutela de urgência a fim de que seja determinada a instituição financeira 

a restituir imediatamente o valor debitado indevidamente, no valor de R$ 

1.600,00, sob pena de multa diária, e, ao final, seja julgada procedente, 

condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, 

bem como à restituição do valor despendido pela requerente. Pois bem. 

Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se 

necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa 

senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte autora, constante que esta não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora. Explico: A probabilidade do direito alegado 

está devidamente consubstanciada no fato de que o nome da parte autora 

realizou o pagamento para conta diversa da que pretendia. Todavia, o 

periculum in mora inexiste nos autos, notadamente, porque conforme se 

vê, se no mérito a ação for julgada procedente, receberá o valor 

devidamente corrigido. Outrossim, sabe-se que, no momento do 

pagamento/transferência, o usuário é o responsável pelo preenchimento 

dos dados, cabendo a ele a conferencia antes de finalizar a operação. 

Ademais, não é demasia registrar a ausência da probabilidade do direito 

da autora, pois não constam nos autos quaisquer documentos, ainda que 

irrisórios, que demonstrem o destinatário do valor transferido. Ante o 

exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de 

tutela antecipada e, via de consequência, cite-se a parte requerida e 

intime-se a parte autora, a fim de que compareçam a audiência de 

conciliação, agendada pela Escrivania deste Juízo, conforme pauta pré 

estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais prescritas 

nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 13 de abril de 2020. Assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-26.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ADAO MINUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

EDNA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por dano 

moral ajuizada por Irineu Adão Minuzzo em face de Cooperativa de 

Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste 

MT/PA e Edna Aparecida dos Santos, todos devidamente qualificados nos 

autos. O reclamante aduz, em síntese, que no mês de fevereiro veio para 

esta cidade e comarca e ficou na casa de seu amigo conhecido por 

Denilson, onde conheceu a segunda requerida, sendo que, após se 

conhecerem, teve um “caso” com esta por um período aproximado de 8 

dias. Alegou que durante esse período, contraiu dengue e ficou aos 

cuidados da 2ª reclamada, ingerindo bebidas que esta lhe dava, ficando, 

inclusive, “fora de si”. No entanto, no dia 06/03/2020 reagiu a medicação e 

obteve melhora, ocasião que percebeu que alguém havia mexido em sua 

carteira, pois o cartão estava ao lado da carteira. Disse que questionou a 

segunda requerida, ocasião que esta disse que se deslocou até ao Banco 

e realizou dois saques para entregar para duas mulheres que o estava 

ameaçando, no entanto, não soube dizer quem era. Ato continuo, o 

reclamante contatou a sua gerente de conta contando o ocorrido e sua 

conta foi bloqueada. Disse que no dia 09/03/2020 se dirigiu à agencia do 

1º requerido, onde constatou a realização de duas transferências para a 

2ª requerida, uma no dia 03/03/2020 no valor de R$ 3.866,00 e outra no dia 

04/03/2020 no valor de R$ 6.500,00, ambas sem o seu consentimento. 

Contou que na oportunidade solicitou que o Banco realizasse a devolução 

dos valores ou o bloqueio na conta da 2ª requerida até que a situação 

fosse resolvida, no entanto, foi informado sobre a impossibilidade de o 

fazer sem ordem judicial. Diante disso, requer a concessão da tutela de 

urgência, na forma de liminar, a fim de que seja realizado o bloqueio de 

valores porventura existentes em nome da 2ª requerida no valor de R$ 

10.366,00. É o relato necessário. Decido. De início, impende destacar que 

a designação de audiência conciliatória ocorre de forma automática no 

âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa sob o crivo do 

Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente no ato da 

distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. Para 

concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo de dano. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

tenho que não houve comprovação dos requisitos legais à concessão da 

tutela de urgência vindicada. Com efeito, ainda que hipoteticamente se 

admitisse a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na 

exordial, tenho que o pleito liminar na forma como requerida impede o 

provimento jurisdicional provisório porque remete ao exaurimento do objeto 

da demanda, qual seja, o reconhecimento da ilicitude do ato supostamente 
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praticado pelas partes, do qual decorreram consequências prejudiciais à 

parte requerente. Em outras palavras: o bloqueio de valores, de plano, da 

2º requerida, remeteria a uma espécie de julgamento antecipado sem que 

fosse oportunizado o contraditório, o que, em juízo de cognição sumária, 

resta impossível no caso em tela. Não estando presente o requisito da 

probabilidade do direito, impossível se torna a análise do requisito do 

perigo de dano, pois, como é cediço, os requisitos previstos no artigo 300 

do CPC devem estar presentes de forma concomitante para concessão da 

tutela de urgência pelo magistrado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

liminar vindicado pela parte Requerente, por restarem ausentes os 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, 

uma vez que presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte 

requerida, a fim de que compareçam a audiência de conciliação, agendada 

conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no mandado as 

advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 

n° 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 15 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001929-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para as partes, no prazo legal, apresentarem alegações finais. Campo 

Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003597-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUTIANSKI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito. Campo Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003581-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo legal, manifestar-se sobre a certidão do 

Senhor Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito. Campo Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. Campo Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MATHIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para as partes manifestarem sobre o laudo pericial. Campo Verde, 20 de 

Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002431-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYNE NASCIMENTO TUNES - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo legal, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito. Campo Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando que não houve 

pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial, IMPULSIONO OS 

AUTOS para as partes, no prazo legal e sucessivo, apresentarem 

alegações finais. Campo Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000854-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA MAGANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE GONÇALVES LEONIDAS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, no prazo legal, manifestar-se, devendo solicitar 

o que entender de direito. Campo Verde, 20 de Abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002135-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WASCHINGTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando que não houve 

pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial, IMPULSIONO OS 

AUTOS para as partes, no prazo legal e sucessivo, apresentarem 

alegações finais. Campo Verde, 20 de Abril de 2020
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000315-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000315-45.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 22.803,13 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

ALEX PEREIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDIR 

ARIONES PIMPINATI JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: 

MAYARA BENDO LECHUGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO PARA , NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS. CAMPO VERDE, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136401 Nr: 8960-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalia Pereira Granzoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126283 Nr: 3963-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Bassanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAP MTS PNEUS LTDA EPP, Frank Luiz 

Gandolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Alves Carvalho - 

OAB:25052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a devolução da carta 

precatória, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127629 Nr: 4556-16.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, para expedição matéria para imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre acertidão do 

oficial de justiça de fls. Ref.66.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133672 Nr: 7694-88.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Fabriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, intimada pessoalmente, 

quedou-se inerte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140038 Nr: 356-29.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Autos n° 356-29.2018.811.0051

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação, DETERMINO a 

transferência do valor à conta informada pelo douto procurador do 

Requerente na petição de 02 de março de 2020.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98348 Nr: 3534-88.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlaje Construções e Lajes Pré-Moldadas 

Ltda ME, Almeida Neto Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: servio tulio de barcelos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que a parte executada, intimada por meio de seu 

advogado, via DJE, deixou transcorrer o prazo, permanecendo inerte, 

razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte autora, no prazo de 

10 dias, manifestar-se, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121694 Nr: 1943-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDRESSA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter Junio Alves dos Santos 

- OAB:MT/18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo e 05 dias, manifestar-se sobre providências a serem 

tomadas, advertindo-a que o silêncio importará em arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126592 Nr: 4122-27.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Certifico e dou fé que a parte requerida, intimada, deixou transcorrer o 

prazo, permanecendo silente, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98363 Nr: 3538-28.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A, Sergio Rodrigo Russo Vieira - 

OAB:24.143/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que a parte executada, intimada via DJE, deixou 

transcorrer o prazo, permanecendo inerte, razão pela qual, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, manifestar-se 

sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103346 Nr: 515-40.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Teixeira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre proviências a serem 

tomadas no presente feito, advertindo-a que o silêncio importará em 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108106 Nr: 1884-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Produtos Cerâmicos Faat Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argitec Indústria e Comércio de Produtos 

Cerâmicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, em homenagem ao Contraditório e à 

Ampla Defesa, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte executada, no prazo 

de 10 dias, manifestar-se sobre a petição de referência 58, datada de 

22-11-2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114032 Nr: 4310-54.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Fernando Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, citada por edital, nada solicitou, 

razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 10 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115208 Nr: 4779-03.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola, Marli Casola, Airton Casola & Cia 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé que a parte executada, intimada via DJE, deixou 

transcorrer o prazo, permanecendo inerte, razão pela qual, IMPULSIONO 

OS AUTOS para a parte autora, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento 

ao feito, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123337 Nr: 2603-17.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCdC, MABdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:23905/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 10 

DIAS, MANIFESTAR-SE, DEVENDO SOLICITAR O QUE ENTENDER DE 

DIREITO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002492-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA MARTINS DOS ANJOS - ME (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar o atual endereço da parte requerida, tendo em vista a devolução da 

correspondência id. 28164776/28164778, bem como efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser emitida Guia de Diligências 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 18 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1003250-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDINEA ANDRADE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da petição e anexos id. 

31332845, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 

20 de abril de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1003086-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAGRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para se manifestar acerca da impugnação e anexos id. 

27687698, no prazo legal. Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000400-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOFRE PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA (REU)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000334-51.2018.8.11.0051. Ação de indenização por danos 

materiais e morais. Vistos etc. JOSÉ JOFRE PINHEIRO ajuizou a presente 

ação de indenização por danos materiais e morais em face de PADDOCK 

DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. e PIRELLI PNEUS LTDA., 

todos já devidamente qualificados. Recebida a ação foi deferida a 

inversão do ônus da prova, determinada a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da 

parte ré. Tentada a autocomposição entre as partes, essa restou 

infrutífera. Citada, a requerida PADDOCK apresentou impugnação 

asseverando sua ilegitimidade passiva. Por sua vez, a corré PIRELLI 

contestou a ação sustentando a improcedência da pretensão autoral. 

Sobreveio impugnação à contestação. Intimadas para especificarem 

provas, a parte autora postulou pela produção de prova testemunhal, a 

requerida PADDOCK pela produção de prova testemunhal e pericial e a 

promovida PIRELLI pela produção de prova documental e pericial. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA PADDOCK DISTRIBUIDORA 

DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. A corré postula a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não detém legitimidade 

passiva, porquanto não é fabricante do pneu supostamente defeituoso. 

Entretanto, tal pretensão não deve prosperar. E o primeiro argumento que 

dá suporte a essa assertiva centraliza-se no fato de que foi a 

responsável por fornecer o produto ao autor, bem como realizar sua 

colocação na motocicleta, incidindo, portanto, a regra preconizada pelo 

art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. De inteira pertinência ao tema 

versado, colaciona-se o seguinte aresto: RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO FABRICANTE E DOS RESPECTIVOS FORNECEDORES DO PRODUTO. 

EXEGESE DOS ARTS. 12 E 18 , DO CDC . LEGITIMIDADE PASSIVA DE 

TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA E DE FORNECIMENTO 

DE FORMA SOLIDÁRIA PARA INTEGRAR A LIDE QUE VERSA SOBRE A 

VENDA DE PRODUTOS COM DEFEITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

ESVAZIAMENTO DE PNEU. CAUSA APONTADA PELOS CONSUMIDORES. 

PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. CONCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO 

PRODUTO. USO INAPROPRIADO CONSTATADO. INSTALAÇÃO 

ADEQUADA. DISPENSADA TROCA DE VÁLVULAS PELO ADQUIRENTE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO PROCRASTINATÓRIA. 

INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Ap 

10037643620168260577, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto 

Leme, j. 27.05.2019) Portanto, AFASTO a prejudicial arguida. II – DO 

SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. Destarte, inexistindo outras 

preliminares ou questões de ordem que suscitem o pronunciamento 

judicial, DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao que preconiza o 

art. 357 do NCPC. No que tange à organização do processo, tem-se que é 

fato INCONTROVERSO a ocorrência do rompimento do pneu traseiro da 

motocicleta da parte promovente e as avarias nela ocasionadas em virtude 

de tal circunstância. Evidente, deste modo, que a CONTROVÉRSIA reside 

na apuração da culpa e responsabilidade pelos danos materiais 

suportados pelo demandante, bem como se houve danos morais. Assim, 

FIXO como pontos controvertidos: a) a responsabilidade pelo rompimento 

do pneu traseiro da motocicleta; b) se houve danos morais e materiais. A 

fim de elucidar as questões acima delineadas, DEFIRO a produção de 

prova DOCUMENTAL, mediante o aporte de novos documentos aos autos, 

prova ORAL, consubstanciada na inquirição de testemunhas, além de 

prova PERICIAL. Por corolário, NOMEIO a empresa INSTITUTO DE PERÍCIAS 

CIENTÍFICAS DO MATO GROSSO DO SUL LTDA., podendo ser localizado à 

Rua da Paz, nº 185, em frente ao fórum, Centro, Campo Grande/MS, CEP 

79002-919, fone (67) 3041-0000/98112-2332, endereço eletrônico 

ipcms@ipcms.com.br, independente de compromisso. CONSIGNE-SE, 

ainda, que pelo fato de a perícia ter sido requerida por ambas as 

demandadas, estas deverão suportar, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) cada uma, o pagamento dos honorários periciais, consoante 

estabelece o artigo 95 do NPCP. Apresentada a proposta, as partes 

deverão ser intimadas para que se manifestem sobre esta. Em não 

havendo impugnação, PROCEDA-SE a intimação das partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465 do NCPC), 
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bem como apresentem quesitos, caso ainda não tenham feito. Escoado o 

prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para designar data para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem 

intimados do início dos trabalhos (art. 474, NCPC). Aprazada a perícia, 

INTIME-SE a requerida PIRELLI PNEUS LTDA. para que apresente o objeto 

da análise – pneu – no local, data e hora indicados pelo expert 

responsável pelo exame técnico. No mais, FIXO o prazo de 40 (quarenta) 

dias para a realização e conclusão da perícia. Com o aporte do referido 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual 

prazo apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC). Após, 

VOLTEM-ME conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 10 de 

setembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 7342-96.2018.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Lucelia Moreira Alves, Antonio Moreira de 

Araujo, Cicera Jucelia Moreira de Araújo, Cicero Moreira de Araujo, 

Francisco Moreira de Araujo, José de Arimatéa Moreira de Araújo, Luiza 

Marinho de Araujo, Maria Moreira de Araujo Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA MARINHO DE ARAUJO, Cpf: 

37115430306, Rg: 1268870-86, Filiação: Candida Marinho da Silva e 

Francisco Clementino Dearaujo, data de nascimento: 13/01/1948, 

brasileiro(a), natural de Acopiara-CE, viuvo(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, considerando a ausência de insurgências 

pela parte interessada, além de que foram colacionadas ao presente 

caderno as peças fundamentais para a continuidade da marcha 

processual, JULGO RESTAURADOS OS AUTOS DO PROCESSO Nº 

4030-88.2013.811.0051 (CÓDIGO 79223), em trâmite perante esta 2ª Vara 

Cível da Comarca de Campo Verde/MT, onde figura como inventariante 

LUIZA MARINHA DE ARAÚJO e como inventariado o ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO MOREIRA DE LIMA.SEM custas em razão da isenção 

conferida na ação principal e, SEM honorários advocatícios, haja vista não 

haver pretensão resistida. No mais, a fim de evitar duplicidade de 

registros, DETERMINO a baixa, no sistema Apolo, da ação desaparecida 

[Processo nº 4030-88.2013.811.0051 (Código 79223)], certificando-se e 

lançando o arquivamento com as baixas pertinentes, bem como a 

retificação do tipo procedimental do presente feito.Destarte, considerando 

que o procedimento de inventário prosseguirá nestes autos, DETERMINO a 

intimação da inventariante para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento do ITCMD, bem como proceder à juntada da certidão negativa 

de débitos tributários estaduais, sob pena de remoção do 

cargo.Consigne-se, ainda, em homenagem ao princípio da economia 

processual, que a inventariante deverá informar o endereço atualizado de 

todos os herdeiros na referida manifestação, a fim de assegurar a 

efetividade de eventuais intimações desses. Sem prejuízo, OPORTUNIZO 

aos sucessores do de cujus a adequação dos seus pedidos de acordo 

com o rito de arrolamento, adequando-se às exigências e formalidades 

legais correlatas, eis que o referido procedimento mostra-se mais célere e 

é aplicável na hipótese diante da inexistência de herdeiros incapazes e, 

porque, o patrimônio a ser partilhada consubstancia-se em um único bem. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 09 

de agosto de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 17 de abril de 2020

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137171 Nr: 9393-17.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Almandes França Cambraia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliandro Chaves Torres - 

OAB:13.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, do retorno dos 

autos à instância de origem, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 147907 Nr: 3764-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema 

Diesel Ltda, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP/98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Diante do exposto, considerando que o artigo 10, do NCPC dispõe que o 

magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual 

as partes não tenham se manifestado, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se especificadamente acerca da 

exclusão de ANTÔNIO CARLOS FELITO, pessoa física, do polo ativo da 

recuperação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134370 Nr: 8018-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilsimar Dagnoni Gasparelli, Júlia Dagnoni Gasparelli 

Carnauba, Rafaela Dagnoni Gasparelli Mata, Fernanda Carolina Dagnoni 

Gasparelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174-PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56648-PR, Flaviane F da Silva Gonçalves - OAB:60.579-PR, 

RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, Tathiane Micheli Grodiski 

Gonçalves - OAB:88359-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para constrarrazoar o 

recurso de apelação no prazo de 15 dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 1229-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Neurélio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 
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OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para apresentar 

planilha de cálculo atualizado, a fim de ser apreciado o pedido anterior, 

prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143674 Nr: 2066-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Mara 

Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 37: 

"Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

impugnação proposta por TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA, apenas para 

o para o fim de determinar a habilitação do crédito descrito nas notas 

fiscais nº 18230 (R$ 480,00 – fls. 63), nº 18233 (R$ 6.118,00 – fls. 65), nº 

18975 (R$ 6.250,00 – fls. 66), nº 22591 (R$ 4.940,00 – fls. 76) e nº 20603 

(R$ 17.112,00 – fls. 72), no valor de total de R$ 34.900,00 (trinta e quatro 

mil e novecentos reais), importância que deverá ser acrescida de juros e 

correção monetária, nos termos da confissão de dívida, de ANTÔNIO 

CARLOS FELITO – ME, na classe Credor Quirografário no quadro geral de 

credores da recuperação judicial. Sem custas e honorários. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 31 de 

março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143728 Nr: 2094-52.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gonçalves de Andrade Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 23: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por EDISON GONÇALVES DE ANDRADE 

JUNIOR. Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 14 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143749 Nr: 2113-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Buratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 16: 

"Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, V, do novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o impugnante ao pagamento de custas processuais. DEIXO de 

condenar em honorários, pois não houve a intervenção da parte contrária. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Com o trânsito em julgado e após as anotações 

de estilo, ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 08 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143753 Nr: 2117-95.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Andréia Katia Felito 

Romero, Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos Felito-ME, 

A K F Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 21: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por ROSANGELA APARECIDA CORREIA. 

Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. INDEFIRO o pedido de 

remessa de cópia dos autos à Autoridade Policial, porquanto tal 

providência pode ser adotada pelo próprio Ministério Público. Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 13 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143757 Nr: 2121-35.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contabilidade Exata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Andréia Katia Felito Romero, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 22: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por CONTABILIDADE EXATA. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 13 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143765 Nr: 2128-27.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo & Laurindo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 
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Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 21: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por LAURINDO E LAURINDO LTDA - 

CAMPOFARMA. Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 13 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144797 Nr: 2572-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME, Antonio Carlos Felito, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito, 

Andréia Katia Felito Romero, Ipanema Diesel Ltda, Mara Rúbia Felito, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, ROMERO AGRICOLA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP/98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 14: 

"Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

parte impugnante e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do novel 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 08 

de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

Decisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cod. Proc.: 114169 Nr: 4369-42.2016.811.0051

 A Ç Ã O : P r o c e d i m e n t o O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, 

Fernando Schild Ribeiro, Urbano Silveira de Castro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes, Maria 

Francisca Rasqueri Mendes, Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andrea Peu da Silva – 

OAB/MT:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Morais Kafuri - 

OAB:GO/18.064, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto – OAB/MT:9277

Diante do exposto, por não restarem demonstradas quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios formulados pela parte requerida e, por conseguinte, 

MANTENHO incólume a decisão objurgada. No mais, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora aos embargos de declaração 

outrora apresentados (ref. 166 e 167). II – DO REQUERIMENTO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA FORMULADO PELO ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES 

E MARIA FRANCISCA RASQUIERI MENDES (REF. 176). In casu, 

observa-se que ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES e MARIA 

FRANCISCA RSQUIERI MENDES requerem, em sede de tutela de urgência, 

seja determinado o imediato desbloqueio da matrícula nº R-26/244, do CRI 

da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, com a baixa do gravame 

anotado às margens da matrícula ou, alternativamente, seja concedido 

alvará autorizando seja o bem ofertado em garantia de transação 

bancária, pelo requerido. No entanto, o pedido não comporta deferimento. 

E o primeiro recurso argumentativo que dá suporte a esta assertiva 

centraliza-se na circunstância de que a ordem de bloqueio proferida por 

este Juízo foi confirmada pela 4ª Turma do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 

1004967-30.2019.8.11.0000 (ref. 174). De inteira pertinência, colaciono 

trechos da decisão proferida por este Juízo: [...] À luz de tais 

constatações e, diante da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela consistente 

na ordem de bloqueio das matrículas que compõem a Fazenda Vitória do 

Araguaia, cujo título dominial já foi repassado aos réus (matrículas 14.201, 

9.626 e 4.628), bem como daquelas que estariam eles obrigados a 

escriturar a autora em decorrência do exercício da posse sobre a porção 

já desocupada da Fazenda Vitória do Araguaia (matrículas nº R-04/3.029, 

R-34/1007, R-36/1007, R-38/1007, R-39/1.007, R-26/244 e R-03/10.922), 

porquanto os requisitos para a sua concessão estão configurados. [...] 

Determino, ainda, o bloqueio da matrícula R-35/1007, pois ainda que sua 

transferência estivesse condicionada à posse livre e desembaraçada de 

porção maior da Fazenda Vitória do Araguaia, implemento que, consoante 

salientado, é matéria de debate entre partes, de modo que encontra-se 

relacionado ao mérito da questão, houve cessão/alienação de tais imóveis 

aos filhos dos requeridos DIRCEU PINHATTI MENDES e MARIA FRANCISCA 

RASQUIERI MENDES, quando prometidos à permuta para a autora. Há, 

ainda, o receio de transferência dos bens a terceiros de boa-fé. Com o fito 

de corroborar com tais assertivas e após exame preliminar das 

informações colacionadas aos autos, deve ser assinalado que não se 

mostra razoável admitir que a alienação/cessão/doação de coisa litigiosa 

provocada pelo requerido DIRCEU PINHATTI MENDES aos sucessores, 

obste o cumprimento do contrato firmado entre as partes, notadamente 

quando existem indícios de que a disposição dos bens possa ter ocorrido 

em detrimento das regras de lealdade processual. [...] Diante do exposto, 

com amparo na fundamentação acima, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência tão somente para determinar o bloqueio das matrículas que 

compõem a fazenda Vitória do Araguaia e cujo domínio foi repassado aos 

réus (matrículas 14.201, 9.626 e 4.628) e das matrículas (matrículas nº 

R-04/3.029, R-34/1007, R-36/1007, R-38/1007, R-39/1.007, R-26/244 e 

R-03/10.922), a fim de evitar a sua transferência a terceiros. [...] (decisão 

de ref. 161). E, também, do acordão ementado pela 4ª Turma do TJMT: [...] 

Em cognição sumária a esta fase reservada, a hipótese recomenda o 

bloqueio de todas as matrículas que integram a Fazenda Vitória do 

Araguaia, não abrangidas pela decisão agravada (n. 9628 e n. 4625), 

ambas do RGI de Porto Alegre do Norte, assim como o R-23/1007 e 

R-35/1007, do RGI de Chapada dos Guimarães, objeto de doação e venda 

onerosa aos filhos dos primeiros agravados. [...] Posto isso, dou parcial 

provimento ao Recurso, para determinar que também sejam bloqueadas as 

matrículas 9628 e 4625 do RGI de Porto Alegre do Norte, assim como o 

R-23/1007 e R-35/1007, do RGI de Chapada dos Guimarães [...]. (acórdão 

anexo na ref. 174). Consigne-se, ainda, que os requeridos deixaram de 

trazer qualquer fato novo a demonstrar a alteração da situação fática 

existente ao tempo da prolação da decisão que autorizou o bloqueio da 

matrícula. Ao contrário, a existência de inadimplemento é matéria discutida 

pelas partes desde o ajuizamento da medida cautelar antecedente ora 

convertida e, além disso, a forma de transmissão dos bens pelo requerido 

aos herdeiros, ainda em vida e já no curso do processo, é objeto de 

requerimento de nulidade por simulação. Nesse cenário, em que a tutela foi 

deferida justamente no intuito de proteger os bens objeto de litígio, 

evitando-se que fossem alienados, doados ou cedidos a terceiros, tem-se 

que o desbloqueio ou concessão de autorização para oferta de um deles 

em garantia de negócio celebrado pela parte ré ou seus herdeiros não 

deve ser admitida. Sendo assim, por ora, INDEFIRO a tutela cautelar 

postulada pelo requerido, eis que não satisfeitos os requisitos legais. III – 

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. É cediço que o Código Civil 

adotou o princípio da saisine, segundo o qual a transmissão da 

propriedade e da posse da herança aos herdeiros legítimos e 

testamentários no instante da morte do de cujus. É o que se infere do art. 

1.784 do Código Civil que "aberta a sucessão, a herança transmite-se, 

desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". A respeito do tema, 

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY prelecionam: 

Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade pelo 

simples fato da morte do autor da herança. Adquirem os direitos e 

obrigações do morto com todas as suas qualidades e vícios (CC 1.203 e 

1.206). A posse é por eles adquirida sem que haja necessidade de 

apreensão material do bem. Independentemente da abertura do inventário, 

podem fazer uso dos instrumentos de proteção da posse (interditos 

possessórios) e da propriedade (v.g., ação reivindicatória, ação de 

usucapião), podendo somar à sua a posse do de cujus (CC 1207) (...). A 

morte do de cujus faz os seus bens ingressarem no patrimônio dos 

herdeiros, independentemente de qualquer outra providência (...)" (Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: 
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Revista dos Tribunais, 2010, p. 960). Nesse contexto, a priori, aplicam-se 

as disposições contidas nos arts. 75, VII e 618, I do NCPC, os quais 

estabelecem que, até que ocorra a partilha dos bens objeto da herança, o 

espólio, representado por seu inventariante, é quem detém legitimidade 

ativa e passiva para estar em juízo. Confira-se o disposto nos arts. 75 e 

618 do Código de Processo Civil: Art. 75. Serão representados em juízo, 

ativa e passivamente: VII - o espólio, pelo inventariante; [...] Art. 618. 

Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, 

em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 

75, § 1º ; No caso dos autos, nota-se a existência de inventário ainda não 

finalizado, de modo que por ora o inventariante é o legitimado 

processualmente para representar o espólio em juízo. Todavia, sem 

prejuízo, dada a peculiaridade do caso, considerando a própria condição 

de herdeiros dos filhos do falecido e o fato de que alguns imóveis 

integrantes do contrato de permuta discutido nos autos foram-lhes doados 

ainda em vida pelo requerido falecido e sua esposa (matrículas 9.626, 

9628 e 14.201 do CRI de Porto Alegre do Norte – MT), aliada a existência 

de pretensão anulatória dos atos, prudente também sejam os herdeiros 

admitidos como parte no processo. IV – DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO 

CÔNJUGE DA HERDEIRA AMANDA E DA MEEIRA. Neste ponto, a 

pretensão comporta parcial acolhimento. De fato, levando-se em conta o 

regime de bens adotado pela herdeira AMANDA RASQUERI MENDES, qual 

seja, de separação total, tem-se que o cônjuge ANDRÉ DOS SANTOS 

PEREIRA não deve figurar no polo passivo da lide, pois, resta evidenciado 

que ele não detém legitimidade, uma vez que o art. 1.647 do Código Civil 

excepciona o regime de separação absoluta, in verbis: Art. 1.647. 

Ressalvado o disposto no art. 1.648 , nenhum dos cônjuges pode, sem 

autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar 

ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, 

acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer 

doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam 

integrar futura meação. No mesmo sentido, extrai-se do art. 73 do Código 

de Processo Civil, in verbis: Art. 73. O cônjuge necessitará do 

consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real 

imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de 

bens. § 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a 

ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob 

o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga 

respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada 

em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha 

por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre 

imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § 2º Nas ações possessórias, a 

participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas 

hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. § 3º Aplica-se o 

disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Quanto à 

meeira, cumpre advertir que foi incluída no polo passivo em razão da 

existência de litisconsorte passivo necessário unitário com o então 

esposo e não em substituição ao falecido, de forma que, não sendo 

casada sob o regime de separação absoluta de bens, de rigor o 

reconhecimento de sua legitimidade. Ademais, o fato dos imóveis 

atualmente se encontrarem em nome de terceiros não afasta por si a 

responsabilidade de MARIA FRANCISCA RASQUARI MENDES pelo 

cumprimento do contrato firmado com a parte autora. Por conseguinte, 

DETERMINO a exclusão do cônjuge ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA do polo 

passivo da ação e, por outro lado, MANTENHO a requerida MARIA 

FRANCISCA RASQUARI MENDES. V – DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

De proêmio, OFICIE-SE ao Juízo do Trabalho de Confresa – MT, nos autos 

do processo 0000205-82.2017.5.23.0126, requisitadas nos ofícios de 

refs. 168 e 173, encaminhando-lhe as informações sobre o andamento do 

feito. Em última análise, considerando se tratar de processo conexo aos 

distribuídos com os códigos 105753 e 131349 e especialmente diante do 

teor da decisão proferida pelo TJMT nos autos do recurso de Agravo de 

Instrumento nº 1004486-04.2018.8.11.0000, interposto por FERNANDO 

LUIZ WOSNIAK no feito código 105753, recomendando a reabertura de 

prazo para especificação de provas naquela ação, AGUARDE-SE o 

desenlace dos autos em apenso para saneamento conjunto. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 18 de março de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-06.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001005-06.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GESIEL CANDIDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA 

SANTOS, KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA POLO PASSIVO: 

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-96.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000999-96.20208.11.0051 Ação Declaratória Despacho. 

Vistos etc. Intime-se a parte reclamante, na pessoa de sua Procuradora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias informar o motivo de ter ajuizado ação 

semelhante neste Juizado Especial (PJe nº 1000997-29.2020.8.11.0051), 

sob pena de indeferimento da inicial. Em caso positivo, deverá justificar o 

motivo do novo ajuizamento da demanda idêntica. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VESTCON EDITORA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, indicar bens a penhora, 

sob pena de extinção e arquivamento, conforme Bacenjud e despacho 

anexos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-72.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MADEIRA TRES FRONTEIRA EIRELI OAB - 

30.726.302/0001-02 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (INVESTIGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando os princípios da 

simplicidade e celeridade que regem os Juizado Especiais, e ainda 

cumprindo determinação superior, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerente, para, no prazo legal, se manifestar quanto as 

informações apresentadas pelo INDEA, diligenciado junto ao respectivo 

órgão, para esclarecimentos quanto aos procedimentos a serem tomados. 

É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAIS MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001009-43.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: JOAO BATISTA DE MORAIS 

MARQUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 20 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de concordância 

tácita. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001729-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIANE MAGRI DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de concordância 

tácita. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-80.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO FOLTRAN FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001013-80.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ALTINO 

FOLTRAN FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-65.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001014-65.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SONIA GOMES 

EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011265-96.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SCHIRLEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8011265-96.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da 

Executada OI MÓVEL S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 

29 de junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo fato 

gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. Dito isso, necessário 

adotar no presente feito os procedimentos indicados na Lei nº 11.101/05 

e, da mesma forma, no plano de pagamento, devidamente aprovado e 

homologado. Nessa trilha, necessário mencionar a decisão proferida pelo 

Juízo da recuperação judicial: “1) Quais créditos se submetem à 

Recuperação Judicial? Estão submetidos à recuperação judicial os 

créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes 

até a data do pedido de Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos 

concursais). Nos termos da r. decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), 

“este juízo adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP 

(2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido 

de que, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, 

cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação 

judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, 

devem ser devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos 

das execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da 

certidão de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e 

não a data da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (A 

d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). Nesse sentido, 

importa frisar que a demanda sub judice trata-se de CRÉDITO 

CONCURSAL, já que se trata de responsabilidade civil e o fato gerador 

ocorreu antes da recuperação judicial, ou seja 05.08.2013. O juízo da 
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recuperação judicial, ao homologar o plano apresentado pelas empresas 

do grupo OI, decidiu sobre o procedimento a ser adotado para exigência 

dos créditos concursais, de cujo grupo o relativo aos presentes autos é 

integrante, na forma a saber: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os depósitos 

judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz 

T i t u l a r  ( A  d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). Deste modo, liquidado o valor do 

crédito, deverá ser postulado junto ao Juízo Universal a consequente 

liberação de valores, obedecendo ao Plano da Recuperação Judicial. 

Assim, para alcançar a fase adequada, qual seja, a CONSOLIDAÇÃO DO 

VALOR A SER EXIGIDO DA PARTE DEVEDORA, para que o credor possa 

proceder a habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial. 

Assim, havendo divergências quanto ao valor do crédito e conforme 

alhures explanado, o crédito guerreado no presente feito, trata-se de 

crédito CONCURSAL, posto que o fato gerador do dano, aqui entendido 

como o evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da recuperação 

judicial do Grupo OI. Pois bem, a atualização e do valor em execução 

deverá observar o determinado na ação de recuperação judicial, incidindo 

correção monetária e juros até a data de 20.06.2016. Portanto, deve-se 

apurar a quantia da execução, para, posteriormente, o credor se habilitar 

na ação de recuperação para recebimento do crédito. Assim, este Juízo 

realiza o cálculo acerca do crédito em execução, cuja planilha ora é 

juntada aos autos. Nessa linha, considerando a condenação fixada em 

sentença foi mantida em grau de recurso na importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) de danos morais, acrescida de correção monetária pelo 

INPC, desde a condenação (26.09.2016 – id. 2660327) e juros moratórios 

de 1% ao mês, devidos desde o evento danos (05.08.2013), chega-se a 

quantia de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais). Consigna-se, ademais, 

que o valor do crédito foi atualizado (correção monetária e juros) até a 

data de 20.06.2016, conforme decisão proferida na ação de recuperação 

judicial da OI, antes lançada (2. Os processos que tiverem por objeto 

créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, 

que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem.). Portanto, o valor da presente 

execução é de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais). Ante o exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a 

presente execução/cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. Para tanto, 

CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: SCHIRLEY DE OLIVEIRA - 

CPF: 353.797.311-04 (EXEQUENTE) OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0329-32 

(EXECUTADO) Número do processo: 8011265-96.2015.8.11.0051 Valor da 

dívida atualizada: R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais). Data do trânsito 

em julgado da sentença: 13.01.2017 A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Intime-se a parte credora para retirar a respectiva 

certidão na Secretaria deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE 

OS AUTOS, com baixa no relatório, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010267-94.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINI FABRIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010267-94.2016.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 21933467) , no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, determino que SIRVA A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. 

Para tanto, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: CARMINI 

FABRIZ - CPF: 015.033.201-70 (EXEQUENTE) OI S.A - CNPJ: 

76.535.764/0001-43 (EXECUTADO) Número  do  processo : 

8010267-94.2016.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 4.716,00 

(quatro mil setecentos e dezesseis reais). Data do trânsito em julgado da 

sentença: 04.10.2017. A presente certidão/decisão somente terá validade 

com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado 

Especial. Intime-se a parte credora para retirar a respectiva certidão na 

Secretaria deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, 

com baixa no relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto 

para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-40.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA LENIR SIMOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS CLEITON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

GIVALDO OLANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010204-40.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente 

(id. 28449414), para expedição da certidão de existência de dívida. Por 

oportuno, necessário destacar que em posse dela a parte exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 
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dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com os Enunciados 75 e 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Por consequência, de acordo 

com o artigo 517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das 

partes: NILVA LENIR SIMOES - ME - CNPJ: 04.755.691/0001-94 

(EXEQUENTE) RODO LEMOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 

08.260.880/0001-47 (EXECUTADO) Número  do  processo : 

8010204-40.2014.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 9.003,48 (nove 

mil três reais e quarenta e oito centavos). Data do trânsito em julgado da 

sentença: 23.02.2017 Data do decurso do prazo para pagamento 

voluntário: 02.03.2018. A presente certidão/decisão somente terá validade 

com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado 

Especial. VOLTEM OS AUTOS AO ARQUIVO, com baixa no relatório, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011096-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN NEGRI BATISTA SCARIOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011096-12.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 21854102) , no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, determino que SIRVA A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. 

Para tanto, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: VIVIAN NEGRI 

BATISTA SCARIOT - CPF: 009.647.681-86 (EXEQUENTE) OI S.A - CNPJ: 

76.535.764/0001-43 (EXECUTADO) Número  do  processo : 

8011096-12.2015.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 4.282,30 

(quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Data do 

trânsito em julgado da sentença: 15.09.2017. A presente certidão/decisão 

somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela 

Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte credora para retirar a 

respectiva certidão na Secretaria deste Juizado Especial. Em seguida, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa no relatório, pois desnecessário 

manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000117-08.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 28847208), no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, determino que SIRVA A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. 

Para tanto, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: EDINHO 

RIBEIRO REINALDO - CPF: 961.332.101-25 (EXEQUENTE) OI S.A - CNPJ: 

76.535.764/0001-43 (EXECUTADO) Número  do  processo : 

1000117-08.2018.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 5.504,00 (cinco 

mil e quinhentos e quatro reais). Data do trânsito em julgado da sentença: 

10.08.2018. A presente certidão/decisão somente terá validade com o 

SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado Especial. 

Intime-se a parte credora para retirar a respectiva certidão na Secretaria 

deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa 

no relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000985-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000985-20.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da 

Executada OI MÓVEL S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 

29 de junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo fato 

gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. Dito isso, necessário 

adotar no presente feito os procedimentos indicados na Lei nº 11.101/05 

e, da mesma forma, no plano de pagamento, devidamente aprovado e 

homologado. Nessa trilha, necessário mencionar a decisão proferida pelo 

Juízo da recuperação judicial: “1) Quais créditos se submetem à 

Recuperação Judicial? Estão submetidos à recuperação judicial os 

créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes 

até a data do pedido de Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos 

concursais). Nos termos da r. decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), 

“este juízo adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP 

(2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido 

de que, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, 

cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação 
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judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, 

devem ser devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos 

das execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da 

certidão de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e 

não a data da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (A 

d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). Nesse sentido, 

importa frisar que a demanda sub judice trata-se de CREDITO 

EXTRACONCURSAL, já que se trata de responsabilidade civil e o fato 

gerador ocorreu posteriormente a recuperação judicial (20/06/2016), ou 

seja: 24.02.2017 – data da negativação (ID 9647953). Logo, considerando 

tratar-se de créditos extraconcursais, que não estão sujeitos à 

recuperação judicial, porque foram constituídos após 20.06.2016, devem 

prosseguir ate a liquidação do valor do credito, apos o que será expedido 

oficio ao juízo da recuperação judicial comunicando a necessidade de 

pagamento. A propósito, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n°. 

0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ, se deliberou acerca do procedimento a ser 

adotado para a exigência dos créditos extraconcursais: “AVISO SOBRE 

OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo, às Recuperandas para 

efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos 

extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos 

autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a 

planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários 

deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas 

Recuperandas. 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação 

progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das 

atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas 

no Plano de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando 

Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular (A decisão encontra-se no link: 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). A parte exequente formulou 

pedido de expedição de certidão de crédito para habilitação na respectiva 

recuperação judicial. Porém, conforme acima explanado, é caso de 

expedição de Ofício. Ante o exposto, coloco fim à fase de liquidação e 

iniciando-se a fase expropriatória e, seguindo orientação do Ofício Circular 

TJMT nº 33/2018-DAP, DETERMINO: a) a expedição de ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial (autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso 

perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), informando o valor do 

crédito e a necessidade de seu pagamento; b) em seguida, determino o 

arquivamento dos autos, com baixa. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO OFÍCIO. Para tanto, CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: 

LUCIANO PEREIRA MOURA - CPF: 531.545.331-68 (EXEQUENTE) OI S/A - 

CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EXECUTADO) Número do processo: 

1000985-20.2017.8.11.0051 Valor da dívida: R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Data do trânsito em julgado da sentença: 13.08.2018. APÓS A 

EXPEDIÇÃO DESTE OFÍCIO, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa no 

relatório. Caso haja comunicação do pagamento pela parte Executada, 

desarquivem-se os autos para prosseguimento da execução. Sem custas 

e sem honorários advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001957-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOMAR JOSE AULER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

ARGE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - SP184743 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001957-53.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no id. 

29892356, em relação à certidão de existência de dívida, necessário 

destacar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar 

que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos 

serão devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não 

sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas 

pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do 

CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO 

em favor da parte CREDORA, em conformidade com os Enunciados 75 e 

76 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) 

– A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – 

No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Por consequência, de acordo 

com o artigo 517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das 

partes: ARNOMAR JOSE AULER - CPF: 631.632.411-15 (EXEQUENTE) RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (EXECUTADO) 

ARGE LTDA. - CNPJ: 49.991.367/0001-03 (EXECUTADO) Número do 

processo: 1001957-53.2018.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 

1.424,77 (um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete 

centavos). Data do trânsito em julgado da sentença: 07.06.2019. Data do 

decurso do prazo para pagamento voluntário: 25.07.2019. A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. VOLTEM OS AUTOS AO 

ARQUIVO, com baixa no relatório, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001336-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTELLA STATUTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001336-90.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 21824107), aliada a petição de id. 29182395, no tocante 

à certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial, 

em trâmite no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 

determino que SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 64 de 389



CRÉDITO em favor da parte CREDORA. Para tanto, CERTIFICO que: Nome e 

qualificação das partes: JOSE CARLOS BATISTELLA STATUTI - CPF: 

596.224.159-20 (EXEQUENTE) OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43 

(EXECUTADO) Número do processo: 1001336-90.2017.8.11.0051 Valor da 

dívida atualizada: R$ 14.882,33 (quatorze mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e trinta e três centavos). Data do trânsito em julgado da sentença: 

31.10.2018. A presente certidão/decisão somente terá validade com o 

SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado Especial. 

Intime-se a parte credora para retirar a respectiva certidão na Secretaria 

deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa 

no relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PUDELL & PUDELL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000221-34.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 30775275), no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite nos autos n° 

1088556- 25.2018.8.26.0100, em trâmite na comarca do São Paulo/SP, 

determino que SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE 

CRÉDITO em favor da parte CREDORA. Para tanto, CERTIFICO que: Nome e 

qualificação das partes: PUDELL & PUDELL LTDA - ME - CNPJ: 

07.076.450/0001-07 (EXEQUENTE) DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - 

CNPJ: 01.008.073/0024-89 (EXECUTADO) Número do processo: 

1000221-34.2017.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 7.006,23 (sete 

mil e seis reais e vinte e três centavos). Data do trânsito em julgado da 

sentença: 15.05.2019. Data do decurso do prazo para pagamento 

voluntário: 18.07.2019. A presente certidão/decisão somente terá validade 

com o SELO DE AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado 

Especial. Intime-se a parte credora para retirar a respectiva certidão na 

Secretaria deste Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, 

com baixa no relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto 

para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-02.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA FERREIRA RAMOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010019-02.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. Tendo em vista a sentença lançada no ID 17035143, 

entendo cabível a expedição de Certidão de Crédito em favor da parte 

CREDORA. Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre ressaltar 

que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do 

art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, 

segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão 

devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo 

exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo 

credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte CREDORA, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos: “ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 

517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: -Nome e qualificação das partes: 

SILVINA FERREIRA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 003.063.451-29 

(EXEQUENTE) e MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0039-57 

(EXECUTADO). -Número do processo: 80101019-02.2014.8.11.0051. 

-Valor da dívida: R$13.727,01 -Data do trânsito em julgado da sentença: 

15.06.2016 -Data do decurso do prazo para pagamento 

voluntário:06.12.2016 A presente certidão/decisão somente terá validade 

c.om o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do Juizado 

Especial. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, 

pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-62.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI ALMEIDA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010252-62.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no id. 

14576128, em relação à certidão de existência de dívida, necessário 

destacar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar 

que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos 

serão devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não 

sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas 

pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do 

CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO 

em favor da parte CREDORA, em conformidade com os Enunciados 75 e 

76 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) 

– A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – 

No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Por consequência, de acordo 

com o artigo 517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: Nome e qualificação das 

partes: LORENI ALMEIDA XAVIER - CPF: 957.010.601-87 (EXEQUENTE) 

LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 305.465.839-20 (EXECUTADO) Número do 

processo: 8010252-62.2015.8.11.0051 Valor da dívida atualizada: R$ 

11.166,68 (onze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito 

centavos). Data do trânsito em julgado da sentença: 10.07.2015. A 

presente certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE 

AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado Especial. VOLTEM OS 

AUTOS AO ARQUIVO, com baixa no relatório, pois desnecessário manter 

o processo em aberto para cumprimento da providência acima. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

20 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002899-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SOLON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002899-51.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado pela Promovente no ID 28961460. 

Autorizo citação e intimação do Reclamado por hora certa, nos moldes do 

art. 252 do Código de Processo Civil. Por consequência, designo nova 

audiência de conciliação para o dia __ de ____ de 2020, às ________ 

(MT). Intime-se a Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA HORA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias, impugnar a 

penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de concordância 

tácita. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001290-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI OAB - SP326538 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-35.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUVIR GIUSTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA REAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINDO LOPES DIAS OAB - MT0010646A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO CESAR RODRIGUES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

LUCIANO EDGAR REIMANN (TESTEMUNHA)

GILSINEI BORGES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito sob pena de arquivamento. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT15901-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que dê andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT15901-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que dê andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT15901-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELIANA ANDRADE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FRANK BERNAL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001746-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELZA HENCHES (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001740-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANY SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001738-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001347-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (EXEQUENTE)

SIMONE SOUZA BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVILIO DA SILVA (EXECUTADO)

SERVILIO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto a 

penhora, requerendo o que entender de direito, sob pena de concordância 

tácita. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000652-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BARBOSA NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento remanescente 

da cumprimento de sentença, nos termos postulados pelo autor, conforme 

cálculo anexo. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MARIA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo legal, efetuar o pagamento do 

remanescentes do cumprimento de sentença, nos termos postulados pelo 

exequente, conforme cálculo anexo, ou requerer o que entender de 

direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001375-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/07/2019, 

ás 13h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001375-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao comprovante 

do cumprimento de sentença acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001054-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a manifestação da 

requerida, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY ANTONIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao cumprimento da 

sentença acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000614-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L R BUENO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 100614-56.2017.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requer a suspensão do feito. É breve relato. Decido. Como 

sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O 

cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte credora não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este 

Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo. Por sua vez, entendo cabível a 

emissão da Certidão de Crédito em favor da parte CREDORA. Em relação à 

certidão de existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o 

exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, 

deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, 

da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: AYMORE - CNPJ: 

07.707.650/0001-10 (EXEQUENTE) e H L R BUENO DE OLIVEIRA - ME - 

CNPJ: 13.721.342/0001-42 (EXECUTADO) Número do processo: 

1000614-56-2017.8.11.0051 Valor da dívida: R$8.924,91 Data do trânsito 

em julgado da sentença: 06.03.2019 Data do decurso do prazo para 

pagamento voluntário: 17.05.2019 A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 20 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002017-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002017-26.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, manifestou não ter interesse na 

manutenção da penhora pelo RENAJUD e, na sequência pediu pelo requer 

pesquisa de bens na Receita Federal (ID 27808548). É breve relato. 

Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se em 2019 e até o 

momento a parte credora não logrou êxito em receber seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação tanto pelo 

Bacenjud como pelo Renajud, sendo infrutífera a diligência de penhora de 

dinheiro, com êxito o bloqueio de veículo, mas o Exequente manifestou 

desinteresse na manutenção do bloqueio. Nesse ponto, ressalta-se que 

não há possibilidade de manutenção da restrição de circulação, não 

havendo interesse na penhora, que somente é efetuada com a localização 

e remoção do veículo, o desbloqueio da restrição será completo. Assim, 

indefiro os pedidos do Exequente e, diante da inexistência de bens 

penhoráveis, determino o arquivamento da presente execução. Por sua, 

vez, DEFIRO o pedido em relação à certidão de existência de dívida, eis 

que de posse dela a parte CREDORA poderá levar a protesto, nos termos 

do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, 

segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão 

devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo 

exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo 

credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em 

favor da parte CREDORA, em conformidade com o Enunciado 75 do 

FONAJE, senão vejamos “ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 
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certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

- XXI Encontro - Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 

517, §2°, do CPC, CERTIFICO que: - Nome e qualificação das partes: 

BANCO IBI - CNPJ: 74.481.201/0152-05 (EXEQUENTE) e ELLEN CRISTINA 

DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.776.041-44 (EXECUTADA) -Número do 

processo: Autos nº 1002017-26.2018.8.11.0051 -Valor da dívida: 

R$2.295,91 -Data do trânsito em julgado da sentença: 24.04.2019 -Data do 

decurso do prazo para pagamento voluntário: 28.06.2019 A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-06.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002556-55.2019.8.11.0051 Ação de Obrigação de Fazer 

Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois a Requerida poderá comprovar a ausência de vício ou 

defeito no produto adquirido. Assim, visível a hipossuficiência probatória 

do Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, 

as incumbências processuais das partes. Á Requerida incumbirá, 

portanto, a demonstração da regular prestação dos serviços, com a 

entrega do produto em perfeitas condições. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que já transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias, 

previsto no art. 18, §1° do CDC, para sanar o vício do produto adquirido 

pelo Requerente. “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 
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vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Chega-se, 

assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, 

qual seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, o 

Requerente alega que em 27.01.2020 adquiriu da empresa reclamada um 

LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA BLQ1400, vermelho 1400W, 220Ve uma 

BATEDEIRA PLANETÁRIA BBP515V, inox 500W, 220V, mas no momento 

da entrega, que ocorreu em 11.02.2020, o liquidificador estava quebrado, 

e por isso o seu recebimento foi recusado. Relata o Autor que na mesma 

data contatou a Reclamada via e-mail informado que o liquidificador estava 

avariado, prejudicando a sua funcionalidade e que havia recusado o 

recebimento. Em resposta, na data de 05.03.2020, a Reclamada indagou 

se tinha interesse em outro produto ou o dinheiro de volta. O Autor afirmou 

que queria outro produto., porem, passados mais de sessenta dias, não 

obteve mais informações da Reclamada e ainda não recebeu o outro 

produto. A fim de comprovar suas alegações, trouxe ao feito a nota fiscal 

da aquisição dos produtos, os e-mails enviados e recebidos e as 

conversas via Whatsapp. Logo, entendo verossímeis as alegações do 

Reclamante, pois, consoante narrado na inicial, percebe-se que houve a 

solicitação de outro produto, mas a Reclamada não fez a substituição, pois 

o Autor ainda não recebeu o novo liquidificador. Por fim, advirto que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status ou mesmo o efeito garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, a fim de que a Requerida 

proceda à substituição do produto defeituoso, qual seja, um 

LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA BLQ1400, vermelho 1400W, 220V, igual ao 

adquirido pelo Autor e em perfeitas condições de uso. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, II, do CPC. Isso porque, apesar de devidamente citado, o 

reclamado não apresentou contestação no prazo legal. De tal arte, 

forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95, e, ainda, nos artigos 285 e 319 do Código de Processo 

Civil, o primeiro do seguinte teor: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Assim, apesar da inércia da parte reclamada, 

irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os fundamentos 

por ele expendidos possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. 

2. Mérito: O contrato administrativo é firmado entre a Administração Pública 

e o particular, visando uma atividade que represente um interesse público. 

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, o contrato administrativo é o: 

Ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular, regulado 

basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de 

alguma forma, traduza interesse público. (Manual de direito administrativo. 

27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 175). Em 10/12/2014 foi firmado o 

contrato nº 129/2014, cujo objeto foi a conclusão da construção da 

creche São Miguel, no valor de R$ 1.552.333,09 reais. Aduz que emitiu 

nota fiscal em 25/10/2016, visando receber a parcela final. Todavia, parte 

do pagamento, no caso, R$ 72.538,83 reais, somente foi feito em 

27/12/2018 (ID 22557566). Além disso, teve outras despesas com a 

execução de obras, que somam R$ 4.950,70 reais (ID 22557574). Devido 

a isso, entendendo violado o seu direito, requereu a condenação do 

Município em: a) encargos de correção monetária e juros; b) recebimento 

de R$ 4.950,70 reais em decorrência de outras despesas. - Juros e 

correção monetária: Foi firmado entre as partes o Contrato nº 129/2014, 

tendo como objeto a conclusão da construção da creche São Miguel (ID 

22557556). De acordo com a cláusula 6.2: O pagamento será efetuado a 

favor da contratada em até 30 (trinta) dias mediante medição e a entrega 

da nota fiscal devidamente recebida pelo setor responsável, conforme 

cronograma financeiro, sem que haja incidência de juros ou correção 

monetária. O reclamado não nega os valores e os atrasos no pagamento. 

Assim, tendo sido prestados os serviços pactuados entre as partes, por 

meio de contrato administrativo, a tempo e modo, incumbe ao contratante o 

pagamento da respectiva contraprestação, nas datas estabelecidas. No 

caso, a Administração Pública Municipal efetuou o restante pagamento dos 

serviços, mas com atraso. Destarte, ocorrendo atraso, contudo, deve 

arcar com a correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o 

valor devido. Sobre o termo inicial da contagem para incidência da 

correção monetária e juros de mora, há de se aplicar entendimento 

pacificado do STJ sobre o tema em debate. Isso porque, para o STJ, a 

incidência de cláusula contratual dispondo que o pagamento será feito 

trinta dias após a entrega da nota fiscal é ilegal, por violar a Lei 8.666/93, 

em específico os art. 40, XIV, ‘a’ e art. 55, III, in verbis: Art. 40. O edital 

conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, 

o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem 

como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, 

o seguinte: (...) XIV - condições de pagamento, prevendo: a) prazo de 

pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela; Art. 55. São cláusulas 

necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) III - o preço e as 

condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a 

data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; Desse 

modo, firmou entendimento que a correção monetária deverá incidir a partir 

do 31º dia após a medição, e que os juros moratórios deverão incidir a 

contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida que, de 

fato, também ocorre a partir do 31º dia após a medição. PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO 
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MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO 

DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do 

Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência do STJ firmou 

orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de 

correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que 

estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas 

(protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos 

termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 

dias contado a partir da data final do período de adimplemento da 

obrigação, que ocorre com a medição. 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AgInt no AREsp 1272111/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) 

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO 

DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 

8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 

ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO.I. Agravo Regimental interposto em 02/03/2016, 

contra decisão publicada em 22/02/2016. II. Trata-se, na origem, de ação 

de cobrança proposta por J. B.BARROS CONSTRUTORA DE OBRAS 

LTDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 

DEINFRA, objetivando o pagamento de correção monetária sobre faturas 

pagas em atraso, referentes aos contratos de obra pública que executou 

nos últimos cinco anos, acrescido de juros legais. III. A decisão ora 

agravada, fundamentando-se na jurisprudência dominante desta Corte, 

deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para 

determinar a incidência da correção monetária, a partir do 31º dia após a 

medição, e estabelecer que os juros moratórios deverão incidir a contar do 

primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida. IV. Segundo a 

jurisprudência desta Corte, ao analisar espécie análoga, para fins de 

correção monetária deve ser considerada não escrita a cláusula 

contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação 

das faturas: "A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, 

viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93. Por um lado, o art. 

40, inc. XIV, determina que o "prazo de pagamento não [pode ser] superior 

a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de 

cada parcela" (com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz 

que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de 

faturas, a conseqüência necessária é que o pagamento ocorrerá depois 

de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o 

art.73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I). Por outro lado, o 

art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção 

monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do 

efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do 

adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de 

apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a 

instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser 

considerada não-escrita para fins de correção monetária" (STJ, REsp 

1.079.522/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 17/12/2008). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.466.703/SC, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015. 

Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada 

regimentalmente, que concluiu ser ilegal e, portanto, não escrita, a cláusula 

contratual que estipula o termo a quo da correção monetária a partir da 

data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços 

prestados. V. Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, 

a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, 

os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se 

tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições 

do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do 

Código Civil de 2002" (STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, 

AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009. VI. 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1409068/SC, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 

13/06/2016) ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUROS DE 

MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO A QUO. (...) 4. Os juros de mora 

correm a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento (trigésimo dia 

subsequente ao término da mediação), porque é despicienda a 

interpelação judicial, uma vez que há termo para o adimplemento 

contratual. No caso, o devedor fica automaticamente constituído em mora 

desde o vencimento da obrigação inadimplida - o termo interpela pelo 

homem, dies interpelat pro homine. 5. Embargos de divergência providos 

(STJ, EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009). Quanto ao índice a ser aplicado, 

deverá ser observado o que foi decidido pelo STJ, em sede de recurso 

repetitivo (REsp 1495146 / MG): De acordo com a Corte: As condenações 

judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes 

encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; 

correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a 

partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e 

anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à 

taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período 

posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice 

de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com 

base no IPCA-E. Posto isso, e tendo ficado demonstrado nos autos o 

retardamento em pagar os valores acordados, mesmo com as medições 

da obra já efetuadas, resta configurada a violação do contrato e a 

inadimplência de obrigação juridicamente pactuada, devendo efetuar o 

pagamento dos juros moratórios e correção monetária. Assim, em síntese 

deverá incidir: a) correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do 31º 

dia após a medição, até a data do pagamento; b) juros de mora, segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do 31º dia 

após a medição, até a data do pagamento. - Outras despesas: A parte 

autora pleiteia o recebimento de outras despesas que realizou no curso da 

obra, e que não constava do projeto, consistente em tubulação para 

drenagem de água e fabricação e instalação de grelhas, cujo valor dos 

materiais e da mão-de-obra somatizam R$ 4.950,70 reais. Fundamenta sua 

pretensão na cláusula 15.1.1 do contrato, que assim dispõe: 15.1.1- O 

CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

Essa disposição contratual reproduz o artigo 65, §1º, da Lei 8666/93: § 1o 

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 

compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. Essa 

regra é conhecida como cláusulas exorbitantes, que impõe certo benefício 

à Administração Pública frente ao particular, sendo implícita em todo 

contrato administrativo. Explica Matheus Carvalho: As cláusulas 

exorbitantes são aquelas que extrapolam as regras e características dos 

contratos em geral, pois apresentam vantagem excessiva à Administração 

Pública. Decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado e colocam o Estado em posição de superioridade jurídica na 

avença. As cláusulas exorbitantes estão previstas no artigo 58 da lei 

8666/93 e ensejam à Administração Pública a prerrogativa de alteração 

unilateral do acordo ou rescisão unilateral, bem como a possibilidade de 

fiscalização e controle da relação contratual, somada à possibilidade de 

aplicação de penalidades contratuais e de ocupação temporária dos bens 

da contratada, como forma de evitar a paralisação da atividade pública. 

(Curso de Direito Administrativo. Juspodvim: 2017, p. 546). No caso do 

acréscimo ou supressões de até 25% do valor da obra, explica o 

renomado doutrinador Matheus Carvalho que a alteração atinente ao valor 

da contratação tem natureza de modificação quantitativa e, por sua vez, 

tem limites definidos na lei, que prevê que o particular deve aceitar as 

modificações feitas unilateralmente pela Administração Pública em até 

25°/o) do valor original do contrato, para acréscimos ou supressões. 

Nesses casos, a alteração não depende de concordância do particular 

contratado. (op. cit. 547). Desse modo, é faculdade da Administração 

Pública a alteração unilateral do contrato até o limite especificado na lei, 

independente da anuência do particular. Assim, essa regra e, ao contrário 

do afirmado, tal cláusula não beneficia o particular, mas sim a 
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Administração Pública. Observa-se que as despesas aludidas foram feitas 

com fundamento no contrato firmado entre as partes e que não 

ultrapassou o limite fixado na legislação como possível de alteração 

unilateral pela Administração Pública. Além disso, a parte autora em 

nenhum momento afirmou que essas despesas tenham reduzido sua 

expectativa de lucro ou trazido algum prejuízo. Posto isso, indefiro sua 

pretensão. Dispositivo. Ex positis, julgo parcialmente procedente os 

pedidos aduzidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte reclamada 

Município de Campo Verde ao pagamento de: a) Correção monetária, pelo 

índice IPCA-E, a partir do 31º dia após a medição, até o efetivo pagamento; 

b) Juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança, a partir do 31º dia após a medição, até a data do pagamento. 

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a 

execução no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. 2. Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. É 

sabido que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”; Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

parte reclamante, pois que a reclamada é que poderá comprovar que não 

houve cobrança indevida ou falha na prestação de serviço. Assim, visível 

a hipossuficiência probatória da parte reclamante, cabível a inversão do 

ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das 

partes. 3. Mérito: Trata-se de pedido de repetição do indébito, e em dobro, 

de vários encargos que, na visão da parte autora, foram cobrados 

indevidamente pela reclamada. A repetição do indébito vem disciplinada no 

art 42 do CDC: “ Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Quanto a 

forma de repetição, o STJ possui entendimento consolidado de que para a 

repetição em dobro do indébito é necessário a comprovação de má-fé do 

Fornecedor. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. 

TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO 

ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A repetição em dobro de 

valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração 

da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 

03/12/2015).2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo 

fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada 

a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do 

indébito na forma simples. 3. Estando o v. acórdão estadual em 

consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice 

na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 

1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/10/2019, DJe 25/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 

DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 

REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte, "(...) para se determinar a 

repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso 

ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor". (AgInt no AgRg no 

AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) 

Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no 

AREsp 1.333.533/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe de 11/12/2018) Traçadas essas 

premissas, passo a análise dos pedidos da parte autora. - Acordo 

realizado junto ao Procon Consta nos autos que a parte autora formulou 

reclamação junto ao Procon aduzindo que a reclamada cobrou taxa de 

esgoto e de ligação de esgoto sem ter feito qualquer notificação, no 

período de 12/2016 a 09/2017 (ID 24419293, 24419294, 24419294) Na 

ocasião, a reclamada reconheceu não ter notificado a parte autora das 

cobranças e se comprometeu em restituir os valores cobrados, no caso, 

R$ 500,07 reais. Assim, fizeram acordo nos seguintes termos: teria que 

pagar R$ 1.000,14 reais, sendo metade descontada mês a mês e, outra 

metade, paga na obrigação de nunca mais poder cobrar por ligação nova 

de esgoto à consumidora (ID 24419296). É possível inferir que a parte 

reclamada deveria efetuar o cumprimento do acordo, sendo metade em 

dinheiro e, metade em obrigação de não fazer, qual seja, não mais cobrar 

por ligação nova de esgoto. Conforme informado pela reclamante, a parte 

em pecúnia foi quase toda cumprida, tendo apenas descumprindo a 

obrigação de não fazer. Dessarte, tendo convertido parte da obrigação 

pecuniária em prestação obrigacional, entendo que não há como exigir 

essa diferença pecuniária, e ainda em dobro. Tanto que a autora já está 

pleiteando a restituição dos valores cobrados pela Concessionária relativo 

a taxa por ligação nova de esgoto. Fato é que, acatando sua pretensão, 

estaria havendo bis in idem, além de modificação do acordo anteriormente 

firmado entre eles. Posto isso, indefiro sua pretensão. - Devolução em 

dobro por cobrança indevida de taxa de ligação nova de esgoto Conforme 

afirmado acima, as partes formalizaram acordo junto ao Procon onde ficou 

consignado que a Concessionária não poderia cobrar por ligação nova de 

esgoto à consumidora (ID 24419296). Ocorre que a parte reclamada 

descumpriu o acordo e procedeu com a cobrança nas faturas de 

referências entre 07/2018 e 05/2019, totalizando 12 parcelas de R$ 14,10 

reais, perfazendo o total de R$ 69,20 reais (IDs 24419309, 24419310, 

24419311, 24419312 e 24419316). Sendo cobrança indevida, deverá ser 

restituído a parte autora. Ressalto que, no caso, é nítida a má-fé da 

Concessionária que, mesmo diante de acordo formalizado com a parte 

autora, o descumpriu. Posto isso, deverá devolver os valores cobrados 

indevidamente, em dobro, no importe de R$ 370,50 reais, valores estes já 

atualizados até 01/09/2019 (ID 24419316). - Devolução em dobro pelo 

aumento de consumo mesmo havendo falta de água Alega a parte autora 

que “A PARTIR DA FATURA DE REFERÊNCIA 08/2018, VALORES FORAM 

MAJORADOS INDEVIDAMENTE (da média de R$ 70,92 mensais a fatura 

deu um salto para R$ 316,67, se mantendo, depois, na média de R$ 185,65 

--- cálculos abaixo), posto que não há como se ter consumo aumentado 

de água quando falta água duas vezes por semana em até 15 (quinze) 

dias por mês (vide FA-PROCON e protocolos, docs. anexos). Então, por 
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óbvio que o que se está cobrando é pela ENTRADA DE AR”. (ID 24418840 

- Pág. 10/11). Como se sabe, invertido o ônus da prova, cabe a reclamada 

o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como 

exorbitante nas faturas dos meses de agosto/2018 a agosto/2019. 

Dessarte, entendo que a reclamada não se desincumbiu de demonstrar 

que eventual excesso no consumo de água seria de responsabilidade da 

consumidora. Seria de todo irrazoável atribuir ao consumidor o ônus da 

prova, nos termos do artigo 373, I, CPC, pois, com toda certeza, levaria ao 

indeferimento de sua pretensão, diante da dificuldade ou, até mesmo, 

impossibilidade de o consumidor constituir prova de fato negativo, que não 

consumiu a água. Nesses casos, em que foi apresentado as contas 

mensais de água em valor muito superior à média dos meses anteriores e 

posteriores, cumpre à fornecedora demonstrar o efetivo fato extintivo do 

direito do autor. Em caso contrário, deve o valor da fatura ser ajustado de 

acordo com a média apurada nos meses anteriores às contas discutidas. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

CONSUMIDOR. ÁGUA E ESGOTO. CONTA EMITIDA COM CONSUMO MUITO 

ACIMA DA MÉDIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO 

FORNECEDOR DEMONSTRAR O EFETIVO CONSUMO. AUSÊNCIA DE 

PROVA. REVISÃO DAS CONTAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1) Trata-se de recurso inominado interposto contra r. 

sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar a inexigibilidade das faturas emitidas acima da média de consumo 

da residência do autor, bem como determinar a adequação à média mensal 

cobrada na residência nos últimos dozes meses anteriores aos meses 

impugnados. (...) 3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do 

sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei Federal nº. 8.078/90), que por sua vez regulamenta o direito 

fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da 

Constituição Federal), pois o fornecimento de água caracteriza-se como 

relação de consumo. (...) 5) Nesse passo, a fornecedora recorrente não 

se desincumbiu de demonstrar que eventual excesso no consumo de 

água seria de responsabilidade do consumidor. 6) Ademais, atribuir ao 

autor/recorrido o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, CPC, 

fatalmente levaria a demanda à improcedência, diante da dificuldade ou, 

até mesmo, impossibilidade de o consumidor constituir prova de fato 

negativo - que não consumiu a água. 7) Na hipótese de apresentação das 

contas mensais de água em valor muito superior à média dos meses 

anteriores e posteriores, cumpre à fornecedora demonstrar o efetivo fato 

extintivo do direito do autor; em caso contrário, deve o valor da fatura ser 

ajustado de acordo com a média apurada nos meses anteriores às contas 

discutidas. 8) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. 9) Sem custas. Condeno o recorrente ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. 10) A ementa servirá de acórdão, conforme 

inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Primeira Turma Recursal DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO INOMINADO 

0716958-44.2016.8.07.0016. Relator Juiz FABRICIO FONTOURA 

BEZERRA). No caso, a média de consumo da parte autora era de R$ 70,92 

reais. Nos meses apontados, a média passou para R$ 185,65. Assim, 

deverá a Concessionária restituir a consumidora a diferença apontada, no 

importe de R$ 114,73 reais, que multiplicado por 12 meses, perfaz R$ 

1.376,76 reais. Ressalto que, no caso, é nítida a má-fé da Concessionária. 

Isso porque, além de não demonstrar a existência de vazamentos ou 

defeitos nas instalações hidráulicas de responsabilidade exclusiva do 

usuário, deixou, por várias vezes, o consumidor sem água, conforme as 

várias reclamações por ele formuladas (IDs 24419313, 24419314, 

24419315). Posto isso, deverá devolver os valores cobrados 

indevidamente, em dobro, no importe de R$ 3.232,26 reais, valores estes 

já atualizados até 01/09/2019 (ID 24419316). - Restituição em dobro pela 

cobrança indevida de multas, juros, reaviso e emissão de 2ª via Aduz a 

parte autora que a parte reclamada, além de não entregar os boletos em 

sua residência, ainda cobra pelos encargos em decorrência do atraso no 

pagamento. Nesse ponto, entendo que não assiste razão a parte autora. 

Em sua defesa, a reclamada apresentou espelho de leitura onde consta 

que as tarifas eram deixadas na caixa de correio da parte autora (ID 

28525474). Além disso, consta nos autos que “na matricula n°34674 - dos 

últimos seis meses somente um mês não foi entregue, no ato da leitura”. 

(ID 28525474). Como se sabe, vivemos em um mundo digital, onde a 

maioria de novas contas podem ser pagas mediante o ambiente virtual, 

não havendo necessidade de se deslocar à empresa ou aguardar que 

seja entregue em casa o boleto ou qualquer outro documento obrigacional. 

A empresa reclamada, inclusive, fornece meios alternativos de receber e 

pagar a fatura de água, via site http://aegeamt.com.br/ , via whatsApp 

66-9724-2963 ou automático no email. E a parte autora sabe desses 

mecanismos digitais para pagamento da fatura, tanto que consta nos 

autos documento onde sua funcionária se recusou em cadastrar para 

receber diretamente no email. Sendo advogada, e sabendo das datas de 

vencimento de sua conta, principalmente por ser a água um bem 

essencial, bastaria ter acessado o site da Concessionária ou enviado 

mensagem ou, melhor, aceitado ter recebido a fatura por email, o que não 

ocorreu. Dessarte, eventuais encargos moratórios foram cobrados em 

decorrência de inércia da parte autora. Como se sabe, o CDC apregoa a 

necessidade de boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores, como um de seus princípios basilares (art. 4, III, CDC). 

Assim, e com fundamento na boa-fé contratual, entendo que não houve 

prática de ato ilícito por parte da Concessionária nesse ponto específico, 

ante as várias alternativas colocadas à disposição do consumidor para 

pagamento de sua fatura de água. Posto isso, indefiro sua pretensão. - 

Restituição em dobro por cobrança por coleta de esgoto em bis in idem: 

Aduz a parte autora que a Concessionária “passou a cobrar por “esgoto 

normal” (coleta) nas duas unidades consumidoras, quando o correto é que 

seja em uma só, já que um único “til” e um único imóvel (ainda que existam 

três unidades consumidoras nele trata-se de um só lote urbano e, 

ninguém, pediu colocação de bocal de coleta de esgoto a mais).” (ID 

24418840 - Pág. 13). A parte reclamada não impugnou as alegações da 

parte autora em sua defesa, quedando-se inerte. Como se sabe, incumbe 

também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, na forma do art. 342, caput, do CPC. Além do mais, invertido 

o ônus da prova, cabia a ele comprovar fato extintivo de seu direito, o que 

inocorreu. Conforme consta nos autos, a cobrança pela coleta de esgoto 

foi atrelada à unidade residencial (matrícula 34674-8). Assim, a cobrança 

feita na matrícula comercial 34980-1 pela coleta de esgoto dos meses de 

08/2018 a 08/2019, no valor de R$ 1.137, 48 reais, deverá ser restituído a 

parte autora, pelo fato de já ter sido feita a cobrança na matrícula 

residencial (ID 24419309, 24419310, 24419311, 24419312 e 24419317). 

Ressalto que, no caso, é nítida a má-fé da Concessionária, já que tem 

ciência que se trata de um único imóvel. Tanto que antes não efetivava a 

cobrança de tais valores. Posto isso, deverá devolver os valores 

cobrados indevidamente, em dobro, no importe de R$ 2.274,96 reais, 

valores estes já atualizados até 01/09/2019 (ID 24419316). - Restituição 

dos valores cobrados em duplicidade da fatura residencial de referência 

12/2018 Aduz ainda a parte autora que pagou duas vezes pela fatura 

residencial de referencia 12/2018, nos dias 19/12/2018 e em 21/01/2019, 

sendo que o primeiro dos boletos pagos se buscou na sede da empresa e 

o segundo foi entregue em 21.01.2019 já vencido, impresso na maquininha 

do visitador preposto da ré. Os documentos acostados aos autos 

comprovam o pagamento em duplicidade (ID 24419301 e 24419302). 

Entendo que a alegação de culpa exclusiva do consumidor não merece 

prosperar, pois cabe ao fornecedor prestar um serviço de qualidade, o 

que inocorreu. O fato dos autos demonstra o total desrespeito às normas 

do consumidor, além de comprovar a total falta de qualidade dos serviços 

prestados pela Concessionária, que não consegue, nem mesmo, fazer um 

simples controle de pagamento das tarifas de água. Assim, sendo 

cobrança indevida, deverá ser restituída ao consumidor. Ressalto que, no 

caso, é nítida a má-fé da Concessionária, já que cobrou em duplicidade a 

fatura de água, mesmo o consumidor já tendo efetuado o pagamento do 

preço. Bom consignar que somente se configura erro justificável quando o 

fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a 

cobrança indevida e está ocorre por circunstâncias alheias ao seu 

controle, o que não restou demonstrado nos autos. Posto isso, deverá 

devolver os valores cobrados indevidamente, em dobro, no importe de R$ 

118,18 reais, valores estes já atualizados até 01/09/2019 (ID 24419317). - 

Dano Moral: A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo 

objetiva a responsabilidade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: "Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". Sendo objetiva a responsabilidade civil, independe 

da prova da culpa para sua caracterização: “Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para 

que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. 
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Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no 

risco (objetiva propriamente dita ou pura)”. (Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22). Quando 

a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao autor da 

ação apenas comprovar a ação ou omissão e o dano resultante da 

conduta do réu. O STJ possui entendimento consolidado que, em regra, o 

simples descumprimento contratual não gera dano moral: RECURSO 

ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. 

ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO 

SUBSTITUTO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. (...) 2. O simples descumprimento contratual, por si só, 

não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma 

consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por 

sua gravidade. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no 

REsp 1820418/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) No entanto, no caso em análise, 

entendo que o fato extrapolou o mero aborrecimento, já que a autora está 

a quase 03 anos sendo cobrada indevidamente pela parte reclamada. Já 

fez várias reclamações ao Procon e, mesmo assim, a Concessionária não 

efetivou qualquer medida para minorar o problema. Na verdade, o que fez 

foi descumprir as obrigações impostas. Além disso, a autora 

constantemente sofre com a falta de água em seu domicílio e local de 

trabalho, o que gera transtornos, já que estava com seu esposo acamado 

e precisando de cuidados. Oposto a isso, a concessionária, em vez de 

sanar o problema, insiste em efetuar cobranças indevidas, tendo, 

inclusive, majorada irrazoavelmente sua fatura de água. Está mais do que 

evidente o descaso da parte reclamada para com a parte autora, ora 

consumidora, pelo que entendo configurado o dano moral. Reconhecida a 

existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral 

apresenta grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a 

um aspecto interno da pessoa humana e de natureza inteiramente 

subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas 

quais comumente se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer 

que não entendo ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, 

trata-se a presente de matéria eminentemente civil, sendo certo que as 

penalizações de uma determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma 

penal. Não é por outro motivo que essas mesmas lesões já encontram 

previsão no Código Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas 

quaisquer sanções punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser 

indenizado levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da 

lesão, tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões 

judiciais, que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização 

conforme a causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram 

a própria existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento 

do Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização 

por dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN) No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. - Tutela Antecipada: A parte autora informou que não tem mais 

interesse no pedido aduzido em sede de tutela de urgência (ID 28761037). 

- Litigância de má-fé da reclamada: Como se sabe, aquele que litiga de 

má-fé responde por perdas e danos (art. 79, CPC). Ainda segundo o CPC 

considera-se litigante de má-fé aquele que: “Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório”. A litigância de má-fé traz em si a noção de 

que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a 

outra. Para sua configuração é necessário, além de praticar algumas das 

condutas previstas no art. 80, do CPC, a demonstração de culpa grave ou 

dolo, não se podendo presumir conduta maliciosa pelo simples fato de ter 

sua pretensão julgada improcedente. Assim vem decidindo o STJ e STF: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 

4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. MULTA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.(...) VI - Inaplicabilidade da 

multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de 

Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 

2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu 

com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - 

Agravo Interno improvido”. (AgInt no AREsp 1460624/DF, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 

11/09/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE 

OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA 

REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER 

INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - 

AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE 

NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. - Os embargos de declaração - desde que ausentes os 

seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a 

finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de 

propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a 

viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a 

desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. - A 

mera circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos 

com o objetivo de infringir o julgado não permite presumir que a parte 

recorrente tenha agido com o intuito de transgredir o princípio da lealdade 

processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou 

fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se 

demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito 

de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie”. (RE 202.097 

ED-EDv-AgR-ED, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 

em 23/10/2003, DJ 14-11-2003 PP-00012 EMENT VOL-02132-14 

PP-02665). No caso dos autos, não havendo demonstração do abuso de 

direito praticado pela parte reclamada, nem mesmo qualquer demonstração 

de prejuízos à parte adversa, pois apenas exerceu seu direito de defesa, 

não há como deferir sua pretensão. Posto isso, indefiro o pedido da parte 

reclamante. - Dispositivo: Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.995,90 (cinco mil, 

novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), a título de 

indenização por danos materiais; b) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; No que tange ao dano material, determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde 

01/09/2019, mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

igualmente desde 01/09/2019. Quanto ao dano moral, determino que os 

valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 

1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a 

execução no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-02.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010105-02.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, diante das tentativas frustradas de 
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localização de bens penhoráveis, requer a expedição de mandado de 

penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. É breve relato. 

Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se em 2016 e até o 

momento a parte credora não logrou êxito em receber seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação tanto pelo 

Bacenjud como pelo Renajud, porém, sendo infrutíferas as diligências. 

Assim, indefiro o pedido de nova tentativa de penhora de bens do 

devedor. Por sua, vez, entendo cabível a expedição de certidão de 

existência de dívida, eis que de posse dela a parte CREDORA poderá levar 

a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também 

será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. 

Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os 

emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: - Nome e qualificação das partes: CELSON NUNES DA 

SILVA - CPF: 104.364.131-91 (EXEQUENTE) e JOAO BATISTA DA SILVA - 

CPF: 571.867.581-34 (EXECUTADO). -Número do processo: Autos nº 

8010105-02.2016.8.11.0051 -Valor da dívida: R$1.603,84 -Data do trânsito 

em julgado da sentença: 10.10.2016 -Data do decurso do prazo para 

pagamento voluntário: 06.11.2017 A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO DE ALCANTARA LUDVIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000554-15.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 31028497. A parte Exequente, 

por sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o que presume 

a sua anuência com pagamento (ID 31079459). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente, em contas indicadas por ela (ID 29928555). 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000455-45.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por RN COMÉRCIO VAREJISTA, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, pois não houve 

pronunciamento quanto a devolução do produto adquirido pela parte 

autora tido como defeituoso. É o breve relato. Decido. De fato, analisando 

detidamente a sentença prolatada nos autos, contata-se que o promovido 

foi condenado a restituir o valor de R$ 136,78 (cento e trinta e seis reais e 

setenta e oito centavos) a titulo de danos materiais, concernente ao valor 

do aparelho celular defeituoso. Por sua vez, assiste razão a parte 

Embargante, pois referido decreto condenatório deixou de pronunciar 

quanto à devolução do produto tido como defeituoso. Assim, CONHEÇO os 

embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a 

omissão na sentença proferida nos autos, acrescentando no dispositivo 

do projeto de sentença de id. 20629124 o que segue: "Diante da 

restituição do valor pago pelo aparelho celular, DETERMINO que a parte 

autora coloque a disposição da parte ré o produto adquirido, objeto da lide, 

para que não se configure enriquecimento sem causa, no prazo de 15 

dias. Salienta-se que a parte requerida deverá buscar o bem no local 

indicado pela parte autora.” No mais, persiste a decisão tal como está 

lançada. Reabro o prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003255-46.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LUCIA BORSARI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FRANK BERNAL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1003255-46.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 30205631), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, uma 

vez que o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. Não 

se olvida, entretanto, que havendo eventual descumprimento do acordo, 

poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos, a 

qualquer momento, e dar continuidade ao cumprimento da sentença. Sem 

custas ou honorários. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. 

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA VAZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002503-74.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 
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embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A., 

alegando, em suma, que a sentença proferida é obscura, em relação à 

fundamentação quanto às telas sistêmicas apresentadas e o relatório de 

utilização, uma vez que não há nenhum motivo para contrapor sua 

validade. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração 

apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade 

ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do 

expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando sentencial em 

referência. Ao contrário, o decreto condenatório constou expressamente 

a fundamentação acerca da possibilidade de concessão dos danos 

materiais pleiteados, afastando a validade das telas sistêmicas e relatório 

de chamados, e julgando improcedente o pedido de danos morais. Por 

oportuno, transcrevo trecho da sentença atacada: “A reclamada se limitou 

a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não juntando 

nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não 

juntou nenhum contrato assinado pela Autora, tendo em vista que as telas 

sistêmicas e relatório de chamadas em anexo a defesa não faz prova da 

exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas e relatório de chamadas em anexo aos autos pela Ré em sua 

defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da regularidade na 

contratação, entendo que referida tela extraída do sistema da Requerida 

deve apresentar dados pessoais completo do contratante, como por 

exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e RG, números de 

celular e número do contrato de prestação do serviço. Diante disso, da 

forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria 

estas, no mínimo estar acompanhada de contrato devidamente assinado 

ou áudio, para demonstrar a relação consumerista entre as partes 

envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que “houve 

habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas”. Ademais, é certo 

que a substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não 

visam a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para 

correção de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou 

contradição, omissão ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor 

decisório exarado anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no 

tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a 

alteração da sentença, consoante seus interesses, o que não se admite 

por meio de embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO 

ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. DEIXO de aplicar a multa prevista no art. 1.026, 2°, do CPC, 

por não entender a caracterização de embargos protelatórios. Reabro o 

prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-20.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1003011-20.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A., 

alegando, em suma, que a sentença proferida é obscura, em relação à 

fundamentação quanto às telas sistêmicas apresentadas e o relatório de 

utilização, uma vez que não há nenhum motivo para contrapor sua 

validade. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração 

apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade 

ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do 

expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando sentencial em 

referência. Ao contrário, o decreto condenatório constou expressamente 

a fundamentação acerca da possibilidade de concessão dos danos 

materiais pleiteados, afastando a validade das telas sistêmicas e relatório 

de chamados, e julgando improcedente o pedido de danos morais. Por 

oportuno, transcrevo trecho da sentença atacada: “A reclamada se limitou 

a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não juntando 

nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não 

juntou nenhum contrato assinado pela Autora, tendo em vista que as telas 

sistêmicas e relatório de chamadas em anexo a defesa não faz prova da 

exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas e relatório de chamadas em anexo aos autos pela Ré em sua 

defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da regularidade na 

contratação, entendo que referida tela extraída do sistema da Requerida 

deve apresentar dados pessoais completo do contratante, como por 

exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e RG, números de 

celular e número do contrato de prestação do serviço. Diante disso, da 

forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria 

estas, no mínimo estar acompanhada de contrato devidamente assinado 

ou áudio, para demonstrar a relação consumerista entre as partes 

envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que “houve 

habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas”. Ademais, é certo 

que a substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não 

visam a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para 

correção de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou 

contradição, omissão ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor 

decisório exarado anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no 

tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a 

alteração da sentença, consoante seus interesses, o que não se admite 

por meio de embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO 

ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE EVERSON CARDOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002600-74.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A., 

alegando, em suma, que a sentença proferida é obscura, em relação à 

fundamentação quanto às telas sistêmicas apresentadas e o relatório de 

utilização, uma vez que não há nenhum motivo para contrapor sua 

validade. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração 
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apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade 

ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do 

expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando sentencial em 

referência. Ao contrário, o decreto condenatório constou expressamente 

a fundamentação acerca da possibilidade de concessão dos danos 

materiais pleiteados, afastando a validade das telas sistêmicas e relatório 

de chamados, e julgando improcedente o pedido de danos morais. Por 

oportuno, transcrevo trecho da sentença atacada: “A reclamada se limitou 

a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não juntando 

nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não 

juntou nenhum contrato assinado pela Autora, tendo em vista que as telas 

sistêmicas e relatório de chamadas em anexo a defesa não faz prova da 

exigibilidade do crédito, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas e relatório de chamadas em anexo aos autos pela Ré em sua 

defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da regularidade na 

contratação, entendo que referida tela extraída do sistema da Requerida 

deve apresentar dados pessoais completo do contratante, como por 

exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e RG, números de 

celular e número do contrato de prestação do serviço. Diante disso, da 

forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria 

estas, no mínimo estar acompanhada de contrato devidamente assinado 

ou áudio, para demonstrar a relação consumerista entre as partes 

envolvidas na lide, já que a Requerida alega somente que “houve 

habilitação de plano”, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas”. Ademais, é certo 

que a substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não 

visam a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para 

correção de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou 

contradição, omissão ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor 

decisório exarado anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no 

tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a 

alteração da sentença, consoante seus interesses, o que não se admite 

por meio de embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO 

ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-74.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BORGES DO VALE SANTOS FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000214-74.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CRISTIANE BORGES DO VALE SANTOS FARIAS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Embargos 

de Declaração propostos por CRISTIANE BORGES DO VALE SANTOS 

FARIAS no id. 31347611, em face da sentença proferida no id 31093034, 

alegando contradição no julgamento quanto a fixação do início do benefício 

previdenciário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível 

a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na decisão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Verifico dos autos que é 

caso de procedência dos embargos, eis que existe contradição na 

sentença ao fixar o restabelecimento do benefício por 12 (doze) meses 

contando da cessação administrativa (06.02.2018), eis que o exame 

pericial realizado no dia 09/01/2020 apontou que a autora continuava 

doente e incapacitada para o trabalho, sem data estimada para a 

recuperação definitiva. Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de 

declaração opostos a fim de eliminar a CONTRADIÇÃO existente para: 

“RESTABELECER à autora o benefício de auxílio-doença pelo prazo de 12 

(doze) meses, contados a partir da sentença até a expectativa de 

recuperação definitiva”. Os demais termos da sentença permanecem 

inalterados. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 18 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000433-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO BRENTANO (REQUERENTE)

LUCIA BRENTANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALTER SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000433-87.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: LUCIA BRENTANO - ME, LIRIO BRENTANO REQUERIDO: 

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por LÚCIA BRENTANO – ME E LÍRIO BRENTANO em face de 

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. 

Inicialmente os autores peticionaram apenas a cautelar de sequestro de 

bem móvel com pedido de liminar, afirmando que venderam seu veículo 

para o requerido no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado 

pelo cheque (anexo aos autos) pré-datado para o dia 20.04.2017. 

Relata-se que no dia supracitado, o requerente dirigiu-se até a 

Cooperativa Sicredi a fim de descontar o cheque, momento em que foi 

constatado que o cheque estava sem fundos. Afirma-se que diante dessa 

situação tentaram localizar o requerido, sem sucesso, passados alguns 

meses, encontraram o veículo na posse de terceiros. Liminar indeferida no 

id. 16252038. A parte autora interpôs Agravo de Instrumento, sendo 

deferido pelo Tribunal Superior o sequestro do bem objeto do litígio. No id. 

18022611 a parte autora requereu o aditamento da inicial, sendo deferido 

o pedido por este juízo. Contestação por negativa geral id.20174808. 

Impugnação à contestação id. 20791229. Ao final requer a parte autora a 

procedência da demanda reintegrando definitivamente a posse do veículo 

CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, Placa HRA-3707, pugna 

ainda para que seja o requerido condenado a indenização por dano moral 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais e dano material. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em análise minuciosa dos autos, vislumbro 

que em parte assiste razão ao requerente. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

Segundo o artigo 560 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito 

de ser mantido em sua posse em caso de turbação, ou reintegrado, em 

caso de esbulho. Por sua vez, preceitua o artigo 561 do Código de 

Processo Civil, que: “Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do 

esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse na ação de reintegração”. Na lição do 

jurista Arnaldo Rizzardo: “Reintegrar equivale a integrar novamente, o que 

envolve um restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi 
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injustamente afastado ou retirado. (...) E para conseguir a reintegração, 

exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a posse que 

exerceu sobre a coisa; b) a existência do esbulho; c) a perda da posse; 

d) a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular reintegração liminar, 

data em que deverá ser menos de ano e dia”. (in Direito das Coisas. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004. p. 105). Nesse contexto, depreende-se do 

conjunto probatório acostado aos autos, que restou evidenciado o esbulho 

praticado pelo requerido a partir do não pagamento do veículo, o que 

acarreta a procedência da reintegração de posse. Das provas carreadas 

aos autos é possível notar que o veículo objeto da lide era de propriedade 

dos autores (Id. 4866736) e foi vendido ao requerido, todavia não houve o 

pagamento do valor acordado, consoante se observa do cheque 

devolvido (Id. 4867060). O esbulho praticado pelo Requerido deu-se no 

momento em que o cheque dado em pagamento não foi satisfeito por este, 

o que converteu sua posse em injusta, já que não cumpriu com o pactuado 

verbalmente entre as partes e, ainda, “vendeu” o veículo a terceiros por 

metade do valor pactuado com os autores. Dessa forma, a data do 

esbulho foi configurada em 20/04/2017, dia em que se revelou a 

inexistência de fundos para compensar o cheque. A perda da posse do 

Requerente Lírio, restou caracterizada no momento em que houve a 

inadimplência do Requerido no pagamento do cheque referente ao veículo 

e não devolução do bem em razão do descumprimento do acordado, razão 

que a procedência da reintegração é medida que se impõe. Ressalta-se 

que já houve o sequestro do veículo e está sob a responsabilidade do 

autor, conforme auto de sequestro e depósito ID 17428655, nos termos da 

decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de 

Instrumento. DO DANO MATERIAL E MORAL Por outro lado, razão não 

assiste ao autor quanto a indenização por dano material e moral. Verifico 

que não restou comprovado nos autos o prejuízo eventualmente 

suportado pelo autor, a fim de ser indenizado a título de danos materiais. 

No mesmo sentido, descabe indenização por dano moral, na medida em 

que a conduta do requerido não foi capaz de gerar ao autor um verdadeiro 

abalo de ordem moral, passível de ser indenizado. Ora, o caso específico 

dos autos não se enquadra dentre as hipóteses de dano moral presumido, 

sendo imprescindível para a sua configuração a comprovação inequívoca 

dos danos extrapatrimoniais, e o que não ocorreu no caso posto em 

análise. A despeito do desgaste e do dissabor experimentados pelo 

requerente, entendo que as situações narradas na exordial, não são 

capazes, por si só, de dar ensejo à configuração de um verdadeiro abalo 

de ordem moral, ou seja, que tenha afetado o equilíbrio ou a integridade do 

requerente, a sua reputação, a sua imagem, circunstâncias que, aí sim, 

poderiam dar origem ao dano moral suscitado. O mero transtorno, ainda 

que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo 

dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em 

que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de 

toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles 

que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram 

na dos danos morais. Nesse contexto, para que fosse possível entender 

pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que o 

requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável 

aborrecimento e desgaste gerado teria lhe causado transtornos de maior 

proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral. Diante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para REINTEGRAR na 

p o s s e  d e f i n i t i v a  d o s  a u t o r e s  o  s e g u i n t e  v e í c u l o : 

CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa 

HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473, com fundamento no artigo 1.210 

do Código Civil. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Quanto ao terceiro que 

adquiriu o veículo do requerido, caso queira, poderá propor ação 

regressiva contra o requerido a fim de ver restituído eventual valor pago 

pelo veículo. TRANSLADE-SE cópia da presente sentença para os autos 

de embargos de terceiro 1000047.23.2019.811.0029. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se as 

partes da sentença. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações legais. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito Canarana, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000992-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000992-10.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: DAIANE DUARTE DE SOUZA REQUERIDO: BELMIRO 

KROMBAUER Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela 

Defensora Pública em face da sentença proferida no id. 29135741, que 

julgou extinto o processo em razão da litispendência. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus 

incisos, é possível a oposição de embargos de declaração quando na 

decisão houver contradição, obscuridade, omissão ou para correção de 

erro material. Contudo a discussão quanto a fundamentação da decisão 

os embargos declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto 

ao conteúdo da decisão embargada. Não são via processual para 

reexame do decidido ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua 

finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos inerentes à decisão 

embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou 

omissão porventura existentes. Ausentes tais elementos, elencados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável a manifestação de 

inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos vícios. Por 

derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria. Posto isso, com fundamento no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de 

Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade 

na sentença. No mais, a sentença proferida nos autos esclareceu os 

mot ivos da ext inção,  prosseguindo somente  o  fe i to 

1000976-56.2019.811.0029. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 18 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000778-19.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MOREIRA CRUVINEL OAB - GO37668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista apresentação 

da Contestação retro.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-90 CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS

Processo Número: 1000017-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MARQUES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SCHEPP (REU)

GUSTAVO SCHEPP (REU)

Espólio de Ivo Schepp (REU)

HENRIQUE SCHNEIDER SCHEPP (REU)

RUDOLFO SCHEPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes 

requeridas, via DJE, na pessoa de seus Procuradores, para que se 
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manifestem no feito sobre a petição de id. 28926635, nos termos do art. 

1.023, §2° do CPC. Canarana, 22 de abril de 2020. DHIEGO GUSTAVO 

MEDRADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000429-50.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN OAB - SC11328 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cientifiquem-se as partes acerca do julgamento havido no agravo 

de instrumento n° 1005387-35.2019.8.11.0000 (Id. 24593852), para que 

sobre este se manifestem, no prazo legal. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-15.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABI WINCK - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY (REU)

Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AGOSTINELLI MENDES OAB - SP209974 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET OAB - SP208989 (ADVOGADO(A))

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000539-15.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): GABI WINCK - ME REU: NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL 

LTDA, ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY Vistos e etc... Expeça-se o 

necessário para a oitiva da testemunha via precatória nos termos do 

pedido de ID. 31341610. No mais, cumpra-se a decisão anterior e 

aguarde-se a realização da audiência designada. Às providências. 

Canarana, 22 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição (ID 

31373708), requerendo o que de direito. Canarana-MT, 22 de abril de 2020 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-90.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA CASALI STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA OAB - MT25845/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001310-90.2019.8.11.0029. REQUERENTE: KARLA FERNANDA CASALI 

STRAPASSON REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares Deixo de analisar por se 

confundirem com o mérito. Mérito Aduz a parte autora KARLA FERNANDA 

CASALI STRAPASSON que adquiriu 04 passagens ida e volta para 

Goiânia/GO com poltrona leito para embarque em 25/09/2019, todavia, no 

dia da viagem a empresa ligou informando que não tinha poltrona leito 

disponível, alterando para poltrona convencional. Afirma que possui 

problemas na coluna e estava viajando com um idoso, motivo pelo qual, 

adquiriu as poltronas com mais conforto. Por fim, disse que teve que fazer 

uso de remédios tendo em vista o desconforto da viagem. Pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. A requerida em 

defesa se limitou a afirmar que “inquestionável se torna que a Autora 

adquiriu as passagens da empresa, sendo que a substituição delas se 

deu pela ocorrência de um fortuito. Explica-se. Com efeito, diante da 

peculiaridade que envolve a questão, a própria Autora consigna em seus 

documentos juntados a boa-fé da empresa ao lhe comunicar 9h antes da 

viagem a inexistência de poltronas leito no ônibus que faria a viagem – não 

havendo o que se falar em prejuízo para a autora, muito menos moral”. SIC 

Incontroverso a troca da poltrona leito contratada convencional. A parte 

autora apresenta com a inicial documentos que comprovam o problema de 

saúde/coluna, motivo pela qual a fez adquirir as poltronas leito em razão 

do conforto. Inicialmente, frise-se que a presente relação é claramente de 

consumo e, nessas circunstancias, a responsabilidade da empresa ré, em 

decorrência de vício na prestação de seus serviços é de natureza 

objetiva, conforme redação do art. 14 do CDC. Ainda, presente o requisito 

da verossimilhança das alegações, devida se mostra a inversão do ônus 

da prova. Para tutelar a integridade física e psíquica do consumidor o 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responda, 

independentemente de ter agido com culpa, pela reparação dos danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais causados ao consumidor, por defeito da 

prestação de serviços, assim como pelos danos causados por vícios de 

informação. Verifica-se que a autora passou por diversas situações 

constrangedoras ao ter que viajar em ônibus com poltrona convencional, 

ao contrário do contratado, que não proporciona qualquer espécie de 

conforto para a parte autora em virtude de seu problema na coluna. A 

violação moral nesta hipótese constitui-se na falha na prestação do 

serviço diante da troca de poltrona leito para convencional, bem como pelo 

descaso com que foi tratada a parte autora, não havendo que se fazer 

prova específica a respeito, eis que se trata de dano moral puro (in re 

ipsa) e decorre da própria conduta do agente. Não há qualquer prova que 

afaste a responsabilidade de empresa reclamada a falha na prestação de 

serviços, o que gera dever de indenizar. Ademais, o acontecimento 

vivenciado pela parte autora ultrapassou mero dissabor, haja vista que 

não pode realizar a viagem de longas horas de maneira confortável e que 

não lhe causasse dores/desconforto na coluna. Reconhecido o prejuízo 

de ordem moral, resta a sua quantificação. O montante da indenização, 

por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima 

sofreu. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. 

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no 

sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas 

da espécie. Na hipótese presente, a repercussão na esfera objetiva da 

parte requerente pode ser considerada como moderada, se comparada a 

outros infortúnios. O requerido é microempresário. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida a pagar à 

parte requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação (12/12/2019), por 

se tratar de ilícito contratual. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001047-58.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ATAIDE GARCIA DE 

CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: DEVANIR NUNES DA SILVA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 9.099/95, Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." In casu, 

a parte requerida DEVANIR NUNES DA SILVA deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e não apresentou defesa. Em virtude disso, 

DECRETO a revelia da parte reclamada DEVANIR NUNES DA SILVA, nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Muito embora as provas 

se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, II, do Código de 

Processo Civil, é faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de 

juizados especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente, eis 

que o passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta 

senda, entendimento jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA 

TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o 

julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos 

probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, 

especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao 

deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - 

Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as 

provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste 

Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 335, II, do CPC. Sustenta a parte autora ATAIDE GARCIA DE 

CARVALHO JUNIOR que “em janeiro de 2013, efetuou a venda do veículo 

CHEVROLET AGILE LTZ, placa EIT-8468 de Bariri-SP, chassi 

8AGCN48X0BR163687, RENAVAM 261852183, ano 2010/2011, de cor 

prata (DOC. A), a Requerida Devanir Nunes da Silva, conforme se 

comprova por meio de recibo de autorização para transferência de 

propriedade de veículo (ATPV), em anexo (DOC. B). A Requerida efetuou 

o pagamento acordado pela venda do veículo e o Requerente prontamente 

assinou o recibo autorizando a mesma a fazer a transferência do 

automóvel dentro do prazo legal de 30 dias a partir da data da assinatura 

do recibo, o qual foi devidamente reconhecido em cartório e esta em 

anexo. Ocorre que, o Requerente no mês de agosto do presente ano, 

recebeu em seu endereço uma intimação para pagamento de impostos do 

referido veículo sob pena de protesto do tabelionato de notas e de 

protesto da comarca de Bariri-SP (DOC. C). Em consulta ao site do 

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), o 

Requerente descobriu que seu antigo veículo, após a transação acima 

descrita, nunca mais teve seus documentos adimplidos, possuindo um 

débito de IPVA no importe de R$ 7.673,85 (Sete mil, seiscentos e setenta e 

três reais e oitenta e cinco centavos), isto é, o último IPVA pago foi o de 

2012, época em que o veículo ainda pertencia ao Requerente (DOC. D). 

Após descobrir tais informações, espantado, o Requerente consultou seu 

extrato SPC/SERASA e descobriu que já possui dois protestos do cartório 

de Bariri-SP advindos dos IPVAs atrasados do veículo (DOC. E). Adiante, 

o Requerente tentou entrar em contato com a Requerida para requerer 

esclarecimentos sobre a existência dos débitos, não logrando êxito”. SIC 

Ad argumentandum, a presunção relativa de veracidade é aquela passível 

de que se faça prova em contrário, não ocorrendo tal fato, evidencia-se o 

direito em favor da parte reclamante, ao passo que fez prova dos fatos 

constitutivos de seu direito. A parte requerente apresentou aos autos 

certificado de registro de veículo com autorização de transferência 

assinada pela parte requerida. Outrossim, quanto a transferência dos 

veículos automotores, o art. 123, do Código de Transito Brasileiro é claro 

ao afirmar que: “Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; § 1º No caso 

de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas.” (foi grifado). A jurisprudência de 

nossos tribunais é no sentido que: “COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADQUIRENTE QUE NÃO EFETUA A 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O SEU NOME. MULTAS E DÉBITOS 

DE IPVA EM NOME DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DE 

TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO BEM É DO COMPRADOR. VENDA A 

TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. A providência de transferir a titularidade do 

veículo perante o órgão de trânsito cabe ao comprador no prazo de trinta 

dias, nos termos do disposto no art. 123,§§ 1.º e 3.º do Código de Trânsito 

Brasileiro, sendo inadmissível chamar os terceiros adquirentes ante a 

inexistência da solidariedade. Recurso desprovido.” (TJSP, APL n.º 

00052980920098260470 SP 0005298-09.2009.8.26.0470, Relator: Gilberto 

Leme, Julgamento: 21/05/2013, Órgão: 27ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 23/05/2013) (grifo nosso). Assim sendo, a responsabilidade 

pela transferência do veículo cabe ao comprador que, na qualidade de 

novo proprietário, tem a obrigação de transferi-lo no órgão competente. É 

o que se infere do dispositivo legal constante no artigo 123, § 1.º, do CTB, 

conforme transcrição anterior. Quanto à imputação da responsabilidade 

civil por danos morais, essa pressupõe a existência de três elementos 

caracterizadores, quais sejam: o ato ilícito, o nexo de causalidade e a 

lesão ao direito vindicado pela parte. No caso, verifico a ocorrência de ato 

ilícito, existindo, portanto, o claro dever de indenizar. In casu, a prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Registra-se que o 

nome da parte autora foi protestado em 07/2018 e 08/2019 conforme se 

verifica no extrato apresentado no ID 24207771, todavia, verifica-se que a 

parte autora possui outras restrições oriundas de cheques sem fundos 

(2014, protestos (06/2018) e SPC/SERASA, cujos débitos não foram 

questionados, uma vez que não se verifica a distribuição de ações 

questionando os referidos débitos. Quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pelainscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 
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de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa àprimeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com ainscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Portanto, indevido o pleito de 

danos morais. Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida, para: 1) 

oficiar ao DETRAN/SP que se abstenha do lançamento de toda e qualquer 

tipo de multa em nome da parte reclamante com relação ao veículo em 

questão, BEM COMO PROCEDA COM A TRANSFERÊNCIA DE TODAS AS 

MULTAS, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PROTESTOS QUE RECAÍRAM SOBRE 

O VEÍCULO PARA O NOME DA REQUERIDA A CONTAR DA DATA DE 

ASSINATURA DO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA, OU SEJA, DO DIA 24 DE 

JANEIRO DE 2013; 2) determinar que a parte reclamada providencie a 

transferência do respectivo veículo para o seu nome, conforme determina 

a legislação de trânsito e; 3) determinar que o cartório de Bariri-SP A 

imediata suspensão dos protestos do que forem oriundos dos débitos do 

veículo objeto dos autos. Ratifico a liminar. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O 

daCONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da partecredora, fica já autorizado, desde 

qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes 

para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001022-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001022-45.2019.8.11.0029. REQUERENTE: REINALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO BMG S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva da 

segunda requerida BANCO BMG S/A Deixo de analisar por se confundir 

com o mérito. Mérito Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, 

inciso I e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 

(República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que o primeiro requerido ITAÚ UNIBANCO S/A foi 

regularmente citado no ID 27667617 para a audiência de conciliação, 

sendo que essa, injustificadamente, não compareceu, conforme ID 

28329413, deixando transcorrer em albis o prazo para apresentação da 

peça de defesa. Em virtude disso, DECRETO a revelia do primeiro 

requerido ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do artigo 344 do CPC, e passo 

ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II do Código 

de Processo Civil. Alega a parte autora REINALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA, em síntese, contratou empréstimo com a segunda requerida 

BMG (contrato nº 246741711) no montante de R$16.083,26, a ser pago em 

56 parcelas de R$287,20 cada, descontado em sua folha de pagamento e 

que foi cedido, de forma unilateral, ao primeiro requerido Banco Itaú 

Unibanco S.A. Afirma que o primeiro requerido Banco Itaú Unibanco 

aumentou, também de forma unilateral, o contrato para 84 parcelas no 

valor de R$287,20 cada, sendo que o contrato está quitado desde a 56ª 

parcela, com vencimento em 02/2019, todavia, os descontos continuam a 

ser realizados em sua folha de pagamento. A segunda requerida BANCO 

BMG em sua defesa sustenta apenas a sua ilegitimidade ao argumento de 

que o contrato foi cedido à primeira requerida Banco Itaú Unibanco. O 

artigo 341 do CPC dispõe que “Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se (...)”. Deste 

modo, incumbia à reclamada, no momento da apresentação de sua defesa, 

o ônus da impugnação especificada dos fatos. A segunda requerida 

BANCO BMG não impugnou a alegação acerca da quitação do contrato 

desde o mês 02/2019 e a continuidade dos descontos na folha de 

pagamento da requerida. Em simples análise dos documentos 

apresentados pela parte autora, verifica-se que o contrato celebrado era 

de 56 parcelas no valor de R$287,20 com primeiro vencimento em 

28/08/2014 (ID 23947195). Ainda, verifica-se no extrato emitido pelo 

requerido Banco Itaú Unibanco a cobrança de 84 parcelas com descontos 

realizados até o vencimento em 20/05/2019, com desconto realizado na 

folha de pagamento do mês 04/2019 (ID 23947195). Registra-se que a 

parte autora apresenta nos IDS 23947198, 23947197e 23947196 holerites 

constando descontos nos meses de junho a agosto/2019 e em 01/2020 (ID 

28708948) em nome da primeira requerida BANCO BMG. Necessário se 

faz mencionar que conforme informado no extrato emitido pelo Banco Itaú 

Unibanco, os descontos são realizados pelo banco BMG e repassado à 

eles, portanto, o requerido Banco BMG é responsável solidário. Ressalta 

ainda que o requerido BANCO BMG não impugnou os documentos 

apresentados, bem como não apresenta aos autos contrato comprovando 

a contratação do empréstimo em 84 parcelas. Resta comprovado nos 

autos a contratação do empréstimo em 56 parcelas com primeiro 

vencimento em 08/2014 e o último vencimento em 02/2019, bem como os 

pagamentos de todas as parcelas efetivamente contratada e, 

consequentemente, a quitação do contrato. Portanto, em face da ausência 

de provas acerca da cobrança acima do contratado, atentando que para 

as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte sobre a 

qual recai o ônus probatório, presumindo-se como indevida a cobrança 

além do contratado e, consequentemente, encontra-se caracterizado o ato 

ilícito. Portanto, é inquestionável a responsabilidade das requeridas. A 

parte autora pleiteou a restituição, em dobro, dos valores descontados 

indevidamente. Registra-se que a parte autora não informa nos autos o 

valor total descontado indevidamente. A quitação do contrato se deu em 

02/2019, portanto, indevidos os descontos realizados e devidamente 

comprovados nos autos até o mês 01/2020 (ID 28708948), totalizando a 

quantia de R$3.159,20 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte 

centavos). Incontroverso a responsabilidade das reclamadas e os 

descontos realizados, devido o pleito de restituição, todavia, deverá ser 

feita de forma simples, uma vez não caracterizado a má-fé da empresa, 

sendo devido apenas a quantia de R$3.159,20 (três mil, cento e cinquenta 

e nove reais e vinte centavos). Requereu ainda a parte requerente a 

condenação das requeridas em indenização por danos morais. Verifica-se 

que os descontos contestados, ocorreram por mais de ano. Ressalta-se 

que o valor descontado é considerável, bem como deveria ser cobrado de 

forma parcelada. A fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 
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econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Considera-se, ainda, 

a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), bem assim o 

Princípio da Razoabilidade e Moderação. Sopesando tais critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$6.000,00 a 

indenização por danos morais, importância que satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Pelo exposto, decido pela parcial procedência do pedido inicial para: 

1) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$8.041,60 (oito mil e 

quarenta e um reais e sessenta centavos) referente à diferença das 

parcelas contratadas (57ª a 84ª parcelas) e DETERMINAR A SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS; 2) CONDENAR as requeridas, SOLIDARIAMENTE a 

restituírem, de forma simples, à parte requerente a quantia de R$3.159,20 

(três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), de forma 

simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (06/12/2019) e; 

3) CONDENAR as requeridas, SOLIDARIAMENTE a pagarem à parte 

requerente a título de indenização por danos morais a quantia de 

R$6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de mora a partir da citação 

(06/12/2019) por se tratar de ilícito contratual e correção monetária, pelo 

INPC, desde a data da sentença. Ratifico a liminar concedida. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000103-56.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. Mérito 

Alega a parte requerente ANDRE RODRIGUES MARTINS que “ O 

requerente na data de 01/10/2019, comprou o chip, telefone numero 

66-99905-3440, no momento da compra a operadora solicitou todos os 

dados pessoais, ou seja, CPF, RG e endereço, passado um mês usando o 

chip pré-pago, por necessidade do serviço, adquiriu um plano com 

pagamento mensal de R$ 44,99 ( quarenta e quatro reais noventa e nove 

centavos), pagou a primeira mensalidade dia 06/10/2018 e pagou a 

segunda fatura, no dia 07/11/2018. Ocorre que, na data de 07/11//2018, a 

operadora sem aviso cancelou o serviço, e o promovente imediatamente 

foi até o representante da vivo em Canarana e este lhe informou que o 

plano foi cancelado devido a erro de cadastro e não poderia fazer nada, e 

que o promovente deveria ir até a cidade de Barra do Garças –MT, para 

resolver o problema. Ocorre que devido a distancia não foi possível ir até 

a cidade de Barra do Garças, então ligou para a operadora na tentativa de 

resolver o problema, no entanto, não foi possível, pois lhe informaram que 

o serviço foi suspenso devido a erro do cadastro, que o promovente 

informou que havia fornecido os dados corretamente, então informaram 

que iria verificar o problema e entrariam em contato, mas isso não ocorreu, 

forçando o promovente a ligar por diversas vezes para resolver o 

impasse, porém não obteve sucesso, e continua sem usar o serviço e pior 

segundo a atendente continuam a cobrar as parcelas sem disponibilizar o 

serviço. M.M, juiz, o promovente é autônomo, vende açaí e colocou o 

numero do seu celular no cartão que entrega aos clientes constando o 

numero de contato Nº 66-99905 3440, e é nesse numero que os clientes 

entram em contato para efetuarem a compra da mercadoria. doc. anexo”. 

SIC. Pleiteia o restabelecimento/manutenção da linha, lucros cessantes na 

quantia de R$1.000,00 e indenização por danos morais no valor de 

R$4.990,00. A requerida em defesa reconhece o cancelamento ao 

argumento de que “Em consulta aos registros internos da operadora, foi 

verificada a formalização do contrato de prestação de serviço de telefonia 

móvel e internet sob o nº 0357874260 em 06/10/2018, vinculado à linha nº 

(66) 99905-3440, que teve o serviço parcialmente bloqueado no dia 

07/11/2018, a fim de prevenir eventual fraude na contratação. Em seguida, 

o autor foi orientado a comparecer em uma das lojas da operadora, munido 

de seus documentos pessoais, a fim de concluir os trâmites da 

contratação, sendo tal medida para garantia e segurança do próprio 

cliente. Todavia, em 04/12/2018 a linha nº (66) 99905-3440 foi finalmente 

cancelada, em razão do não comparecimento do cliente para fornecimento 

de toda a documentação necessária à reativação do serviço. Neste 

particular, não comprovou a parte autora que tenha cumprido todos os 

procedimentos administrativos solicitados pela ré, nem ao menos que 

tenha demonstrado qualquer irresignação quanto ao cancelamento dos 

serviços perante a Agência Reguladora (ANATEL)”. SIC Registra-se que 

em que pese a parte autora não apresentar nenhum número de protocolo 

ou outro documento a fim de comprovar o cancelamento da linha, a 

requerida RECONHECEU O CANCELAMENTO EM DEFESA, PORTANTO, 

INCONTROVERSO O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE 

AUTORA. Ainda, embora a requerida sustente que o cancelamento se deu 

em razão de suposta fraude, não comprova nos autos a sua alegação, 

bem como que, de fato, solicitou que a parte autora fornecesse alguma 

documentação. Portanto, indevido o cancelamento da linha telefônica da 

parte autora. Pleiteia a parte autora a condenação da requerida ao 

pagamento de lucros cessantes na quantia de R$1.000,00, ao argumento 

de que comercializa açaí e fez os cartões com o número de telefone 

cancelado, deixando de lucrar em decorrência do cancelamento. No 

entanto, o autor não apresenta aos autos nenhum documento a fim de 

comprovar sua renda e o suposto prejuízo. Registra-se que o lucro 

cessante e o dano material deve ser devidamente comprovado, portanto, 

indevido o pleito. Pleiteia ainda o autor a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Ganha relevo no sistema 

processual o exame da prova conforme a chamada redução do módulo da 

prova, que se funda na verossimilhança das alegações feitas pelas 

partes, abrandando, por conseqüência, a exigência de prova irrefutável. 

Na moderna concepção do processo, não pode o juiz ficar adstrito às 

chamadas "provas cabais", "provas indiscutíveis", "provas estremes de 

dúvidas" etc. Basta que as provas permitam um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente, 

ocorreram em consonância com o relato da parte que os arguiu. Destarte, 

"não se deve exigir um grau de certeza incompatível com a situação 

concreta, devendo ocorrer a redução do módulo da prova, aceitando-se 

um grau de verossimilhança suficiente, ou a verdade possível." (Luiz 

Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, pág. 127, Ed. 

Malheiros, 2ª ed., 1996). Na hipótese vertente, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram, aliados à prova produzida pela requerente e à 

fragilidade da prova da requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na inicial. O telefone e a internet são 

considerados meios úteis e indispensáveis à vida moderna. A suspensão 

do serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A ilicitude da 

conduta da requerida provocou, sem dúvida, constrangimentos a parte 

requerente, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, impondo nos 

consumidores reflexos psicossociais, caracterizadores do dano moral. Os 

danos morais, no caso, presumem-se, não havendo necessidade, por 

conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo à honra ou à reputação do 

ofendido. A título exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas: CIVIL. 
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PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. TELEFONE CELULAR. COBRANÇA 

INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. FIXAÇÃO. SÚMULA 362 DO 

STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança, e a consequente 

suspensão dos serviços de telefonia móvel abusivos, são suficientes 

para gerar dano moral. (ex vi, STJ, REsp 1191428/PA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.12.2011, DJe 01.02.2012). 2. 

Na linha desse mesmo precedente, inclusive, é razoável e proporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.538,00 (quatro mil, quinhentos e 

trinta e oito reais), a considerar também, cum grano salis, o fato em 

particular de que o apelado usava a linha de telefonia móvel 

profissionalmente. 3. O que merece reparo, outrossim, é o termo a quo da 

correção monetária dos danos morais, que deve coincidir com a data do 

seu arbitramento, ou seja, a data da prolação da sentença, a teor da 

Súmula nº 362 do STJ. 4. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível nº 

0004934-13.2009.8.10.0040 (119507/2012), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. 

Kleber Costa Carvalho. j. 30.08.2012, unânime, DJe 13.09.2012). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR ALEGADA 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE 

HOUVE MUDANÇA DE PLANO. PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA 

CONSUMIDORA DO SERVIÇO. APELADA RECONHECE A SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS. ALEGA MAS NÃO PROVA TER HAVIDO FALHA DA 

CONSUMIDORA. NÃO HOUVE O ENVIO DA FATURA NÃO RECEBIDA. NÃO 

HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A MULTA DESEJADA SEJA DEVIDA. 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. Indenização devida e 

majorada para R$ 5.000,00 a fim de adequar a resposta do Judiciário à 

intensidade, à duração e à natureza da lesão. Incidência do Verbete 

Sumular deste Tribunal de Justiça nº 192: "A indevida interrupção na 

prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás 

configura dano moral. Recurso provido, com fulcro no artigo 557, 

parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil". (Apelação nº 

0004002-53.2008.8.19.0058, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Ronaldo 

Assed Machado. j. 23.08.2012). Configurado o dano moral, resta a 

quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as 

condições econômicas do ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, 

não há prova de que a requerida tenha agido com culpa grave. Sabe-se 

que a requerida é uma empresa de grande porte. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço 

de telefonia, pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais). Pelo exposto, decido pela parcialmente procedência do 

pedido deduzido na inicial, para: a) determinar o restabelecimento da linha 

telefônica, objeto da lide; e b) condenar a requerida pagar a parte 

requerente a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (16/12/2019) por se tratar de ilícito contratual. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-24.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GILBERTO LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURA BRAYAN LAGASSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001295-24.2019.8.11.0029. REQUERENTE: LAURO GILBERTO LUFT 

REQUERIDO: YURA BRAYAN LAGASSE Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 9.099/95, Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." In casu, 

a parte requerida YURA BRAYAN LAGASSE deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e não apresentou defesa. Em virtude disso, 

DECRETO a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao processo, no que 

dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, 

analisar a sua suficiência. Em sede de juizados especiais, tal prerrogativa 

se revela ainda mais consciente, eis que o passo do artigo 5º da Lei n°. 

9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). 

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos 

suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 335, II, do CPC. 

Trata-se de ação de responsabilidade por vício do produto e prestação de 

serviço c/c danos morais e materiais, na qual a parte autora LAURO 

GILBERTO LUFT aduz que contratou, de forma verbal, a parte requerida 

em julho/2019 para aquisição de câmeras de segurança e prestação de 

serviços de instalação, todavia, o serviço não foi prestado da forma 

contratada. Afirma que solicitou inúmeras vezes a regularização do 

serviço contratado, no entanto, não obteve êxito. Por fim, afirma que foi 

furtado e que em razão da falha na prestação de serviço, não foi possível 

a utilização das câmeras/imagens para auxiliar a investigação. Pleiteia a 

restituição do valor pago na quantia de R$4.000,00, danos materiais 

referente aos produtos furtados na quantia de R$6.486,00 e danos 

morais. A requerida não compareceu em audiência e não apresentou 

contestação, portanto, não comprovou a contratação. Consta nos autos 

nos autos inúmeras mensagens de texto e áudios da parte autora, 

cobrando a regularização do serviço contratado. Pleiteia a parte autora a 

reexecução do serviço da forma contratada ou a restituição do valor 

pago. Destarte, considerando as inúmeras solicitações sem a 

regularização do serviço, entendo que comporta acolhimento o pleito de 

restituição do valor desembolsado pela parte requerente para a aquisição 

e instalação das câmeras de segurança. A parte autora sustenta que 

pagou a quantia de R$4.000,00, sendo uma entrada no valor de 

R$1.000,00 e R$3.000,00 por meio de cheque, conforme recibo nos autos. 

No entanto, o autor comprova nos autos somente o pagamento da quantia 

de R$3.000,00, conforme se verifica no recibo de ID 26754711, 

ressaltando que no referido recibo não consta nenhuma informação se a 

quantia paga se referia à pagamento parcial ou mediante cheque. Portanto, 
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diante da ausência de comprovação do valor alegado pela parte autora, 

devido o pagamento apenas da quantia efetivamente comprovada nos 

autos de R$3.000,00 (três mil reais). Pleiteia ainda a parte autora a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais na quantia de R$6.486,00 ao argumento de que “após a 

instalação das câmeras de segurança e insistentes reclamações do 

Requerente para o Requerido das falhas continuas dos aparelhos de 

segurança, o Autor teve sua residência furtada, sendo levado uma caixa 

de som contendo 6 (seis) triaxiais da Pionner, 02 Piramide de 800w roxa, 

01 Crossover, 01 controle a distancia JFA, fonte Tramps, avaliada no valor 

médio de três orçamentos em R$ 6.486,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta 

e seis reais) (DOC. D), em local no qual as câmeras deveriam estar 

filmando. Ora Excelência, se o Requerente adquiriu câmeras de segurança 

e contratou serviços profissionais de instalação, foi no intuito de garantir a 

si e sua família maior segurança e facilidade no momento das 

investigações criminais para maximizar a possibilidade de descobrir o 

autor do fato delituoso e recuperar os bens levados, o que não aconteceu 

no caso em comento”. SIC Em que pese a argumentação da parte autora, 

necessário se faz mencionar que entre os serviços contratados não 

consta sistema de alarmes, esse sim, possível inibir alguma tentativa de 

furto, assalto ou roubo, portanto, a instalação de câmeras de segurança, 

ainda que da forma contratada não impediria tal ato. Registra-se ainda que 

o autor não apresenta aos autos, nota fiscal do produto/itens furtados, 

acostando apenas orçamento após o furto. Depreende-se que os danos 

materiais devem ser comprovados para o justo ressarcimento, portanto, 

indevido o pleito. A requerente pleiteia, por fim, indenização a título de 

danos morais. A atuação desidiosa da requerida que em afronta ao dever 

de lealdade contratual, de promover a prestação de serviço conforme 

contratado e de forma eficaz, afronta à dignidade do consumidor e atinge 

a sua legítima expectativa de adquirir um bem compatível com suas reais e 

efetivas necessidades, ensejando angústia e gravame que desbordam, à 

evidência, os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à 

personalidade, em sua esfera de tutela da integridade psicológica, 

rendendo ensejo, com isso, à compensação dos danos morais 

experimentados. No particular, entendo que a situação enfrentada pela 

parte requerente ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano e 

caracteriza, sem dúvida, o dano moral. Reconhecido o prejuízo de ordem 

moral, resta a sua quantificação. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu. 

Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além 

disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de 

que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Na hipótese presente, a repercussão na esfera objetiva da parte 

requerente pode ser considerada como moderada, se comparada a outros 

infortúnios. O requerido é microempresário. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a: a) restituir à parte 

requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescidos de juros 

de 1% ao por cento a partir da citação (30/12/2019) e; b) pagar à parte 

requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação (30/12/2019). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MANINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANGELICA PICCININI OAB - RS73087 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA SOTT OAB - MT0016717A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001282-25.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: COMERCIAL MANINI LTDA - ME 

EXECUTADO: ELIAS CAPRA Vistos, etc. Considerando a confluência de 

vontades, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas igualmente 

entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 

A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos ao exequido. Inviável a suspensão em sede de 

Juizados Especiais, sendo possível a parte pleitear o desarquivamento 

para fins de cumprimnto de sentença em eventual inadimplemento. P.R.I.C. 

e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais. CANARANA, 22 

de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001022-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001022-45.2019.8.11.0029. REQUERENTE: REINALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, BANCO BMG S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva da 

segunda requerida BANCO BMG S/A Deixo de analisar por se confundir 

com o mérito. Mérito Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 355, 

inciso I e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 

(República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 
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a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que o primeiro requerido ITAÚ UNIBANCO S/A foi 

regularmente citado no ID 27667617 para a audiência de conciliação, 

sendo que essa, injustificadamente, não compareceu, conforme ID 

28329413, deixando transcorrer em albis o prazo para apresentação da 

peça de defesa. Em virtude disso, DECRETO a revelia do primeiro 

requerido ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do artigo 344 do CPC, e passo 

ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II do Código 

de Processo Civil. Alega a parte autora REINALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA, em síntese, contratou empréstimo com a segunda requerida 

BMG (contrato nº 246741711) no montante de R$16.083,26, a ser pago em 

56 parcelas de R$287,20 cada, descontado em sua folha de pagamento e 

que foi cedido, de forma unilateral, ao primeiro requerido Banco Itaú 

Unibanco S.A. Afirma que o primeiro requerido Banco Itaú Unibanco 

aumentou, também de forma unilateral, o contrato para 84 parcelas no 

valor de R$287,20 cada, sendo que o contrato está quitado desde a 56ª 

parcela, com vencimento em 02/2019, todavia, os descontos continuam a 

ser realizados em sua folha de pagamento. A segunda requerida BANCO 

BMG em sua defesa sustenta apenas a sua ilegitimidade ao argumento de 

que o contrato foi cedido à primeira requerida Banco Itaú Unibanco. O 

artigo 341 do CPC dispõe que “Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se (...)”. Deste 

modo, incumbia à reclamada, no momento da apresentação de sua defesa, 

o ônus da impugnação especificada dos fatos. A segunda requerida 

BANCO BMG não impugnou a alegação acerca da quitação do contrato 

desde o mês 02/2019 e a continuidade dos descontos na folha de 

pagamento da requerida. Em simples análise dos documentos 

apresentados pela parte autora, verifica-se que o contrato celebrado era 

de 56 parcelas no valor de R$287,20 com primeiro vencimento em 

28/08/2014 (ID 23947195). Ainda, verifica-se no extrato emitido pelo 

requerido Banco Itaú Unibanco a cobrança de 84 parcelas com descontos 

realizados até o vencimento em 20/05/2019, com desconto realizado na 

folha de pagamento do mês 04/2019 (ID 23947195). Registra-se que a 

parte autora apresenta nos IDS 23947198, 23947197e 23947196 holerites 

constando descontos nos meses de junho a agosto/2019 e em 01/2020 (ID 

28708948) em nome da primeira requerida BANCO BMG. Necessário se 

faz mencionar que conforme informado no extrato emitido pelo Banco Itaú 

Unibanco, os descontos são realizados pelo banco BMG e repassado à 

eles, portanto, o requerido Banco BMG é responsável solidário. Ressalta 

ainda que o requerido BANCO BMG não impugnou os documentos 

apresentados, bem como não apresenta aos autos contrato comprovando 

a contratação do empréstimo em 84 parcelas. Resta comprovado nos 

autos a contratação do empréstimo em 56 parcelas com primeiro 

vencimento em 08/2014 e o último vencimento em 02/2019, bem como os 

pagamentos de todas as parcelas efetivamente contratada e, 

consequentemente, a quitação do contrato. Portanto, em face da ausência 

de provas acerca da cobrança acima do contratado, atentando que para 

as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte sobre a 

qual recai o ônus probatório, presumindo-se como indevida a cobrança 

além do contratado e, consequentemente, encontra-se caracterizado o ato 

ilícito. Portanto, é inquestionável a responsabilidade das requeridas. A 

parte autora pleiteou a restituição, em dobro, dos valores descontados 

indevidamente. Registra-se que a parte autora não informa nos autos o 

valor total descontado indevidamente. A quitação do contrato se deu em 

02/2019, portanto, indevidos os descontos realizados e devidamente 

comprovados nos autos até o mês 01/2020 (ID 28708948), totalizando a 

quantia de R$3.159,20 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte 

centavos). Incontroverso a responsabilidade das reclamadas e os 

descontos realizados, devido o pleito de restituição, todavia, deverá ser 

feita de forma simples, uma vez não caracterizado a má-fé da empresa, 

sendo devido apenas a quantia de R$3.159,20 (três mil, cento e cinquenta 

e nove reais e vinte centavos). Requereu ainda a parte requerente a 

condenação das requeridas em indenização por danos morais. Verifica-se 

que os descontos contestados, ocorreram por mais de ano. Ressalta-se 

que o valor descontado é considerável, bem como deveria ser cobrado de 

forma parcelada. A fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Considera-se, ainda, 

a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), bem assim o 

Princípio da Razoabilidade e Moderação. Sopesando tais critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$6.000,00 a 

indenização por danos morais, importância que satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Pelo exposto, decido pela parcial procedência do pedido inicial para: 

1) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$8.041,60 (oito mil e 

quarenta e um reais e sessenta centavos) referente à diferença das 

parcelas contratadas (57ª a 84ª parcelas) e DETERMINAR A SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS; 2) CONDENAR as requeridas, SOLIDARIAMENTE a 

restituírem, de forma simples, à parte requerente a quantia de R$3.159,20 

(três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), de forma 

simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (06/12/2019) e; 

3) CONDENAR as requeridas, SOLIDARIAMENTE a pagarem à parte 

requerente a título de indenização por danos morais a quantia de 

R$6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de mora a partir da citação 

(06/12/2019) por se tratar de ilícito contratual e correção monetária, pelo 

INPC, desde a data da sentença. Ratifico a liminar concedida. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-24.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GILBERTO LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURA BRAYAN LAGASSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001295-24.2019.8.11.0029. REQUERENTE: LAURO GILBERTO LUFT 

REQUERIDO: YURA BRAYAN LAGASSE Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 9.099/95, Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." In casu, 

a parte requerida YURA BRAYAN LAGASSE deixou de comparecer a 
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audiência de conciliação e não apresentou defesa. Em virtude disso, 

DECRETO a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao processo, no que 

dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, 

analisar a sua suficiência. Em sede de juizados especiais, tal prerrogativa 

se revela ainda mais consciente, eis que o passo do artigo 5º da Lei n°. 

9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). 

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos 

suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 335, II, do CPC. 

Trata-se de ação de responsabilidade por vício do produto e prestação de 

serviço c/c danos morais e materiais, na qual a parte autora LAURO 

GILBERTO LUFT aduz que contratou, de forma verbal, a parte requerida 

em julho/2019 para aquisição de câmeras de segurança e prestação de 

serviços de instalação, todavia, o serviço não foi prestado da forma 

contratada. Afirma que solicitou inúmeras vezes a regularização do 

serviço contratado, no entanto, não obteve êxito. Por fim, afirma que foi 

furtado e que em razão da falha na prestação de serviço, não foi possível 

a utilização das câmeras/imagens para auxiliar a investigação. Pleiteia a 

restituição do valor pago na quantia de R$4.000,00, danos materiais 

referente aos produtos furtados na quantia de R$6.486,00 e danos 

morais. A requerida não compareceu em audiência e não apresentou 

contestação, portanto, não comprovou a contratação. Consta nos autos 

nos autos inúmeras mensagens de texto e áudios da parte autora, 

cobrando a regularização do serviço contratado. Pleiteia a parte autora a 

reexecução do serviço da forma contratada ou a restituição do valor 

pago. Destarte, considerando as inúmeras solicitações sem a 

regularização do serviço, entendo que comporta acolhimento o pleito de 

restituição do valor desembolsado pela parte requerente para a aquisição 

e instalação das câmeras de segurança. A parte autora sustenta que 

pagou a quantia de R$4.000,00, sendo uma entrada no valor de 

R$1.000,00 e R$3.000,00 por meio de cheque, conforme recibo nos autos. 

No entanto, o autor comprova nos autos somente o pagamento da quantia 

de R$3.000,00, conforme se verifica no recibo de ID 26754711, 

ressaltando que no referido recibo não consta nenhuma informação se a 

quantia paga se referia à pagamento parcial ou mediante cheque. Portanto, 

diante da ausência de comprovação do valor alegado pela parte autora, 

devido o pagamento apenas da quantia efetivamente comprovada nos 

autos de R$3.000,00 (três mil reais). Pleiteia ainda a parte autora a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais na quantia de R$6.486,00 ao argumento de que “após a 

instalação das câmeras de segurança e insistentes reclamações do 

Requerente para o Requerido das falhas continuas dos aparelhos de 

segurança, o Autor teve sua residência furtada, sendo levado uma caixa 

de som contendo 6 (seis) triaxiais da Pionner, 02 Piramide de 800w roxa, 

01 Crossover, 01 controle a distancia JFA, fonte Tramps, avaliada no valor 

médio de três orçamentos em R$ 6.486,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta 

e seis reais) (DOC. D), em local no qual as câmeras deveriam estar 

filmando. Ora Excelência, se o Requerente adquiriu câmeras de segurança 

e contratou serviços profissionais de instalação, foi no intuito de garantir a 

si e sua família maior segurança e facilidade no momento das 

investigações criminais para maximizar a possibilidade de descobrir o 

autor do fato delituoso e recuperar os bens levados, o que não aconteceu 

no caso em comento”. SIC Em que pese a argumentação da parte autora, 

necessário se faz mencionar que entre os serviços contratados não 

consta sistema de alarmes, esse sim, possível inibir alguma tentativa de 

furto, assalto ou roubo, portanto, a instalação de câmeras de segurança, 

ainda que da forma contratada não impediria tal ato. Registra-se ainda que 

o autor não apresenta aos autos, nota fiscal do produto/itens furtados, 

acostando apenas orçamento após o furto. Depreende-se que os danos 

materiais devem ser comprovados para o justo ressarcimento, portanto, 

indevido o pleito. A requerente pleiteia, por fim, indenização a título de 

danos morais. A atuação desidiosa da requerida que em afronta ao dever 

de lealdade contratual, de promover a prestação de serviço conforme 

contratado e de forma eficaz, afronta à dignidade do consumidor e atinge 

a sua legítima expectativa de adquirir um bem compatível com suas reais e 

efetivas necessidades, ensejando angústia e gravame que desbordam, à 

evidência, os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à 

personalidade, em sua esfera de tutela da integridade psicológica, 

rendendo ensejo, com isso, à compensação dos danos morais 

experimentados. No particular, entendo que a situação enfrentada pela 

parte requerente ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano e 

caracteriza, sem dúvida, o dano moral. Reconhecido o prejuízo de ordem 

moral, resta a sua quantificação. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu. 

Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além 

disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de 

que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Na hipótese presente, a repercussão na esfera objetiva da parte 

requerente pode ser considerada como moderada, se comparada a outros 

infortúnios. O requerido é microempresário. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a: a) restituir à parte 

requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescidos de juros 

de 1% ao por cento a partir da citação (30/12/2019) e; b) pagar à parte 

requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação (30/12/2019). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000966-12.2019.8.11.0029. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares Deixo 
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de analisar por se confundirem com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

autora TEREZINHA MARIA DA SILVA que é correntista do banco Bradesco 

e que verificou a existência de cobrança/descontos em sua conta 

bancária de valores que considera indevidos referente a mensalidades de 

seguro não /contratado, no período de 07/2017 a 07/2020 na quantia total 

de R$482,71. Diz que jamais autorizou os referidos descontos e que 

tentou resolver a situação, contudo, sem êxito. A requerida COMPANHIA 

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL em sua defesa sustenta que a autora 

contratou o seguro e assim que foi solicitado o cancelamento, cessou as 

cobranças, não cometendo nenhum ato ilícito. Já a requerida Banco 

Bradesco sustenta a sua ilegitimidade. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenham as requeridas sustentado a contratação e que não 

praticaram ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

comprovou a contratação pela parte autora, uma vez que os documentos 

apresentados não possuem assinatura da autora. Portanto, as requeridas 

não impugnaram os descontos, a afirmação quanto a não contratação dos 

serviços, extratos e não apresenta contratos comprovando a contratação. 

Destarte, não tendo as requeridas comprovado suas alegações, 

presume-se verdadeira as afirmações da parte autora no sentido de que 

os descontos foram realizados de forma indevidas, devendo o montante 

ser restituído à parte requerente. A restituição, deverá ocorrer em dobro, 

uma vez demonstrada a má-fé das requeridas que mesmo diante da não 

contratação e solicitações de cessação dos descontos, conforme 

protocolos apresentados, continuaram realizando os descontos indevidos. 

Portanto, devido a restituição, em dobro, da quantia de R$482,71 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos). A parte 

requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. Em regra, 

o simples desconto não ensejaria indenização por danos morais. Todavia, 

in casu, verifica-se que o valor descontado é expressivo, não podendo 

ser considerado ínfimo, o que configura transtornos que ultrapassam o 

limite dos aborrecimentos cotidianos, dando azo à indenização por danos 

morais. A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: DANO 

MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1 – O desconto indevido de valores em 

conta corrente gera para a instituição financeira o dever de indenizar os 

danos morais causados, consistentes na situação aflitiva pela qual 

passou o correntista, que necessitava, para o sustento, dos valores que 

lhe foram descontados. 2 – Indenização por dano moral fixada em valor 

razoável não enseja modificação. 3 – Condenatória a sentença, os 

honorários advocatícios devem ser arbitrados nos limites do § 3º do art. 

20 do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da 

condenação. Fixados em valor razoável, não reclamam elevação. 4 – 

Apelações não providas. (TJ-DF - APC: 20140111298407 DF 

0031414-56.2014.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 

11/03/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/03/2015 . Pág.: 454) Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. Feitas as ponderações 

supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Registro que a requerida COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL não comprova a contratação com a 

parte autora, bem como o requerido BANCO BRADESCO não comprova a 

autorização para o desconto, portanto, sendo solidários na condenação. 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido, para condenar 

as requeridas, SOLIDARIAMENTE a: a) restituir, EM DOBRO, à parte 

requerente o valor indevidamente descontado em sua conta corrente na 

quantia de R$482,71 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(27/01/2020) por se tratar de ilícito contratual, e; b) condenar o requerido 

pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), título 

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (27/01/2020). Ratifico a liminar. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-27.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000771-27.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ROSINEIDE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Postergo a análise. Mérito Alega a 

parte requerente ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA que é cliente da 

requerida possuindo a linha (66) 9621-8878, inicialmente na modalidade 

pré-paga e posteriormente no plano controle, todavia, “no dia 21/01/2019 

(protocolo n.º 20195378510698 e n.º 20195378510698) e no dia 

24/01/2019 (protocolo n.º 2019 5394349525 e n.º 20195394540096) e 

SOLICITOU O CANCELAMENTO) e foi informada pela atendente que o 

cancelamento seria concluído – DOC N.º 04. Passaram alguns dias, a 

reclamante recebeu uma ligação da reclamada lhe cobrando a fatura no 

valor de R$ 61,53 referente ao período do dia 25/11/2018 ao dia 

24/12/2018 a qual tinha vencido no dia 10 de janeiro de 2019. A autora 

então ligou no dia 06/02/2019 no SAC da reclamada (protocolo n.º 

20195447477732) solicitou a fatura para pagamento uma vez que se 

referia ao período anterior ao pedido de cancelamento (21/01/2019 e 

24/01/2019) e na oportunidade informou que havia feito o pedido de 

cancelamento do plano e a atendente informou que o cancelamento seria 

concluído após o pagamento da fatura – DOC N.º 05. Desse modo, a 

reclamante pagou a fatura no dia 18 de fevereiro de 2019 e acreditou que 

o plano havia sido cancelado – DOC N.º 06. No dia 21 de fevereiro de 

2019 a autora recebeu nova mensagem da reclamada em seu celular 

informando que não havia localizado o pagamento da conta no valor de R$ 

61,53 com vencimento para o dia 10/02/2019 referente ao período de 

25/12/2018 a 24/01/2019. E mais uma vez por se tratar de um período 

anterior aos primeiros pedidos de cancelamento do plano, a autora emitiu a 

fatura e realizou o pagamento no dia 06 de março de 2019 e acreditou que 

o cancelamento havia sido concluído tendo em vista que não havia mais 

nenhuma fatura anterior ao pedido de cancelamento – DOC N.º 07. Puro 

engano! No dia 18 de março de 2019 a autora recebeu novamente uma 

mensagem de cobrança da reclamada, informando que havia uma fatura 

no valor de R$63,54, em aberto, e que era para a autora providenciar o 

pagamento – DOC N.º 08. A reclamante ligou novamente no SAC da 

reclamada no dia 21 de março de 2019 (protocolo n.º 20195781257082) 

para entender do que se tratava a fatura, pois havia solicitado o 

cancelamento do plano desde o dia 21 de janeiro de 2019 e pagou todas 

as faturas que se referiam a períodos anteriores ao cancelamento, 

momento em que foi informada que se tratava do período de 25/01/2019 à 

24/02/2019 (PERIODO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO) e 

mais uma vez a atendente informou que para o cancelamento se efetivar 
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era necessário o pagamento da mencionada fatura”. SIC. Por fim, diz que 

continuou a receber faturas sem que estivesse utilizando e que teve a 

linha telefônica suspensa/cancelada. Pleiteia o cancelamento do plano 

controle, o restabelecimento da linha na modalidade pré-paga, a não 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento 

das faturas referentes aos meses de abril, maio e junho 2019 e as demais 

que porventura forem emitidas no decorrer da ação, a devolução, em 

dobro, da quantia de R$67,73 referente à fatura do mês de março/2019 e 

danos morais. A requerida em defesa sustenta que “a parte autora não 

solicitou o cancelamento de sua linha telefônica, que foi cancelada em 

razão do não pagamento das faturas com vencimentos em abril, maio e 

junho de 2019, perfazendo o total de R$144,15. Por certo, embora a parte 

autora alegue ter solicitado o cancelamento da mencionada linha, os 

protocolos mencionados nada comprovam, haja vista que podem se referir 

a uma infinidade de temas, ou mesmo o atendimento encerrado sem 

conclusão, uma vez que nenhum deles foi localizado pela operadora ré”. 

SIC Cumpre à parte requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, 

ou contestados genericamente (CPC, art. 341). A parte requerente 

apresentou aos autos números de protocolos requerendo o cancelamento 

do plano controle desde janeiro/2019 e os comprovantes de pagamentos 

das faturas até o mês de março/2019. Em que pese a requerida sustentar 

que a autora não solicitou o cancelamento e que a 

suspensão/cancelamento se deu em razão do inadimplemento das faturas 

de abril a junho/2019, não impugnou especificamente os protocolos e os 

demais documentos. Ademais, a requerida não comprovou a utilização da 

linha após a solicitação de cancelamento. Portanto, incontroverso a 

suspensão/cancelamento indevida da linha telefônica. Ganha relevo no 

sistema processual o exame da prova conforme a chamada redução do 

módulo da prova, que se funda na verossimilhança das alegações feitas 

pelas partes, abrandando, por conseqüência, a exigência de prova 

irrefutável. Na moderna concepção do processo, não pode o juiz ficar 

adstrito às chamadas "provas cabais", "provas indiscutíveis", "provas 

estremes de dúvidas" etc. Basta que as provas permitam um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente, ocorreram em consonância com o relato da parte que os 

arguiu. Destarte, "não se deve exigir um grau de certeza incompatível com 

a situação concreta, devendo ocorrer a redução do módulo da prova, 

aceitando-se um grau de verossimilhança suficiente, ou a verdade 

possível." (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, pág. 

127, Ed. Malheiros, 2ª ed., 1996). Na hipótese vertente, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram, aliados à prova produzida pela 

requerente e à fragilidade da prova da requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na inicial. O telefone e a 

internet são considerados meios úteis e indispensáveis à vida moderna. A 

suspensão do serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A 

ilicitude da conduta da requerida provocou, sem dúvida, constrangimentos 

a parte requerente, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, 

impondo nos consumidores reflexos psicossociais, caracterizadores do 

dano moral. Os danos morais, no caso, presumem-se, não havendo 

necessidade, por conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo à honra 

ou à reputação do ofendido. A título exemplificativo, transcrevo as 

seguintes ementas: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. TELEFONE 

CELULAR. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. 

CABIMENTO. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. 

FIXAÇÃO. SÚMULA 362 DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

cobrança, e a consequente suspensão dos serviços de telefonia móvel 

abusivos, são suficientes para gerar dano moral. (ex vi, STJ, REsp 

1191428/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 15.12.2011, DJe 01.02.2012). 2. Na linha desse mesmo precedente, 

inclusive, é razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 4.538,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais), a considerar 

também, cum grano salis, o fato em particular de que o apelado usava a 

linha de telefonia móvel profissionalmente. 3. O que merece reparo, 

outrossim, é o termo a quo da correção monetária dos danos morais, que 

deve coincidir com a data do seu arbitramento, ou seja, a data da prolação 

da sentença, a teor da Súmula nº 362 do STJ. 4. Apelo parcialmente 

provido. (Apelação Cível nº 0004934-13.2009.8.10.0040 (119507/2012), 1ª 

Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. j. 30.08.2012, unânime, 

DJe 13.09.2012). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA 

MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 

ALEGADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA SOB A ALEGAÇÃO DE 

QUE HOUVE MUDANÇA DE PLANO. PROVIMENTO AO RECURSO DA 

AUTORA CONSUMIDORA DO SERVIÇO. APELADA RECONHECE A 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGA MAS NÃO PROVA TER HAVIDO 

FALHA DA CONSUMIDORA. NÃO HOUVE O ENVIO DA FATURA NÃO 

RECEBIDA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A MULTA DESEJADA SEJA 

DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. Indenização 

devida e majorada para R$ 5.000,00 a fim de adequar a resposta do 

Judiciário à intensidade, à duração e à natureza da lesão. Incidência do 

Verbete Sumular deste Tribunal de Justiça nº 192: "A indevida interrupção 

na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e 

gás configura dano moral. Recurso provido, com fulcro no artigo 557, 

parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil". (Apelação nº 

0004002-53.2008.8.19.0058, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Ronaldo 

Assed Machado. j. 23.08.2012). Configurado o dano moral, resta a 

quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as 

condições econômicas do ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, 

não há prova de que a requerida tenha agido com culpa grave. Sabe-se 

que a requerida é uma empresa de grande porte. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço 

de telefonia, pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Pleiteia ainda a parte autora a devolução da quantia de R$67,73 referente 

ao pagamento da fatura do mês de março/2019. Restando demonstrado 

que a solicitação de cancelamento se deu desde janeiro/2019, indevida a 

referida cobrança e devido a sua devolução, todavia, de forma simples, 

uma vez que não restou configurado a má-fé da requerida. Pelo exposto, 

decido pela parcialmente procedência do pedido deduzido na inicial, para: 

a) determinar cancelamento do plano controle e o restabelecimento da 

linha na modalidade pré-paga e o cancelamento das faturas dos meses de 

abril, maio e junho/2019 e as que vieram a ser emitidas no decorrer da lide; 

b) condenar a requerida a restituir, de forma simples, a quantia de R$67,73 

(sessenta e sete reais e setenta e três centavos) e; b) condenar a 

requerida pagar a parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação (22/02/2020), por se tratar de ilícito contratual. 

Ratifico a liminar deferida. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 88 de 389



CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000103-56.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. Mérito 

Alega a parte requerente ANDRE RODRIGUES MARTINS que “ O 

requerente na data de 01/10/2019, comprou o chip, telefone numero 

66-99905-3440, no momento da compra a operadora solicitou todos os 

dados pessoais, ou seja, CPF, RG e endereço, passado um mês usando o 

chip pré-pago, por necessidade do serviço, adquiriu um plano com 

pagamento mensal de R$ 44,99 ( quarenta e quatro reais noventa e nove 

centavos), pagou a primeira mensalidade dia 06/10/2018 e pagou a 

segunda fatura, no dia 07/11/2018. Ocorre que, na data de 07/11//2018, a 

operadora sem aviso cancelou o serviço, e o promovente imediatamente 

foi até o representante da vivo em Canarana e este lhe informou que o 

plano foi cancelado devido a erro de cadastro e não poderia fazer nada, e 

que o promovente deveria ir até a cidade de Barra do Garças –MT, para 

resolver o problema. Ocorre que devido a distancia não foi possível ir até 

a cidade de Barra do Garças, então ligou para a operadora na tentativa de 

resolver o problema, no entanto, não foi possível, pois lhe informaram que 

o serviço foi suspenso devido a erro do cadastro, que o promovente 

informou que havia fornecido os dados corretamente, então informaram 

que iria verificar o problema e entrariam em contato, mas isso não ocorreu, 

forçando o promovente a ligar por diversas vezes para resolver o 

impasse, porém não obteve sucesso, e continua sem usar o serviço e pior 

segundo a atendente continuam a cobrar as parcelas sem disponibilizar o 

serviço. M.M, juiz, o promovente é autônomo, vende açaí e colocou o 

numero do seu celular no cartão que entrega aos clientes constando o 

numero de contato Nº 66-99905 3440, e é nesse numero que os clientes 

entram em contato para efetuarem a compra da mercadoria. doc. anexo”. 

SIC. Pleiteia o restabelecimento/manutenção da linha, lucros cessantes na 

quantia de R$1.000,00 e indenização por danos morais no valor de 

R$4.990,00. A requerida em defesa reconhece o cancelamento ao 

argumento de que “Em consulta aos registros internos da operadora, foi 

verificada a formalização do contrato de prestação de serviço de telefonia 

móvel e internet sob o nº 0357874260 em 06/10/2018, vinculado à linha nº 

(66) 99905-3440, que teve o serviço parcialmente bloqueado no dia 

07/11/2018, a fim de prevenir eventual fraude na contratação. Em seguida, 

o autor foi orientado a comparecer em uma das lojas da operadora, munido 

de seus documentos pessoais, a fim de concluir os trâmites da 

contratação, sendo tal medida para garantia e segurança do próprio 

cliente. Todavia, em 04/12/2018 a linha nº (66) 99905-3440 foi finalmente 

cancelada, em razão do não comparecimento do cliente para fornecimento 

de toda a documentação necessária à reativação do serviço. Neste 

particular, não comprovou a parte autora que tenha cumprido todos os 

procedimentos administrativos solicitados pela ré, nem ao menos que 

tenha demonstrado qualquer irresignação quanto ao cancelamento dos 

serviços perante a Agência Reguladora (ANATEL)”. SIC Registra-se que 

em que pese a parte autora não apresentar nenhum número de protocolo 

ou outro documento a fim de comprovar o cancelamento da linha, a 

requerida RECONHECEU O CANCELAMENTO EM DEFESA, PORTANTO, 

INCONTROVERSO O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE 

AUTORA. Ainda, embora a requerida sustente que o cancelamento se deu 

em razão de suposta fraude, não comprova nos autos a sua alegação, 

bem como que, de fato, solicitou que a parte autora fornecesse alguma 

documentação. Portanto, indevido o cancelamento da linha telefônica da 

parte autora. Pleiteia a parte autora a condenação da requerida ao 

pagamento de lucros cessantes na quantia de R$1.000,00, ao argumento 

de que comercializa açaí e fez os cartões com o número de telefone 

cancelado, deixando de lucrar em decorrência do cancelamento. No 

entanto, o autor não apresenta aos autos nenhum documento a fim de 

comprovar sua renda e o suposto prejuízo. Registra-se que o lucro 

cessante e o dano material deve ser devidamente comprovado, portanto, 

indevido o pleito. Pleiteia ainda o autor a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Ganha relevo no sistema 

processual o exame da prova conforme a chamada redução do módulo da 

prova, que se funda na verossimilhança das alegações feitas pelas 

partes, abrandando, por conseqüência, a exigência de prova irrefutável. 

Na moderna concepção do processo, não pode o juiz ficar adstrito às 

chamadas "provas cabais", "provas indiscutíveis", "provas estremes de 

dúvidas" etc. Basta que as provas permitam um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente, 

ocorreram em consonância com o relato da parte que os arguiu. Destarte, 

"não se deve exigir um grau de certeza incompatível com a situação 

concreta, devendo ocorrer a redução do módulo da prova, aceitando-se 

um grau de verossimilhança suficiente, ou a verdade possível." (Luiz 

Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, pág. 127, Ed. 

Malheiros, 2ª ed., 1996). Na hipótese vertente, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram, aliados à prova produzida pela requerente e à 

fragilidade da prova da requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na inicial. O telefone e a internet são 

considerados meios úteis e indispensáveis à vida moderna. A suspensão 

do serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A ilicitude da 

conduta da requerida provocou, sem dúvida, constrangimentos a parte 

requerente, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, impondo nos 

consumidores reflexos psicossociais, caracterizadores do dano moral. Os 

danos morais, no caso, presumem-se, não havendo necessidade, por 

conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo à honra ou à reputação do 

ofendido. A título exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas: CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. TELEFONE CELULAR. COBRANÇA 

INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. FIXAÇÃO. SÚMULA 362 DO 

STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança, e a consequente 

suspensão dos serviços de telefonia móvel abusivos, são suficientes 

para gerar dano moral. (ex vi, STJ, REsp 1191428/PA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.12.2011, DJe 01.02.2012). 2. 

Na linha desse mesmo precedente, inclusive, é razoável e proporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.538,00 (quatro mil, quinhentos e 

trinta e oito reais), a considerar também, cum grano salis, o fato em 

particular de que o apelado usava a linha de telefonia móvel 

profissionalmente. 3. O que merece reparo, outrossim, é o termo a quo da 

correção monetária dos danos morais, que deve coincidir com a data do 

seu arbitramento, ou seja, a data da prolação da sentença, a teor da 

Súmula nº 362 do STJ. 4. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível nº 

0004934-13.2009.8.10.0040 (119507/2012), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. 

Kleber Costa Carvalho. j. 30.08.2012, unânime, DJe 13.09.2012). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR ALEGADA 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE 

HOUVE MUDANÇA DE PLANO. PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA 

CONSUMIDORA DO SERVIÇO. APELADA RECONHECE A SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS. ALEGA MAS NÃO PROVA TER HAVIDO FALHA DA 

CONSUMIDORA. NÃO HOUVE O ENVIO DA FATURA NÃO RECEBIDA. NÃO 

HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A MULTA DESEJADA SEJA DEVIDA. 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. Indenização devida e 

majorada para R$ 5.000,00 a fim de adequar a resposta do Judiciário à 

intensidade, à duração e à natureza da lesão. Incidência do Verbete 

Sumular deste Tribunal de Justiça nº 192: "A indevida interrupção na 

prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás 

configura dano moral. Recurso provido, com fulcro no artigo 557, 

parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil". (Apelação nº 

0004002-53.2008.8.19.0058, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Ronaldo 

Assed Machado. j. 23.08.2012). Configurado o dano moral, resta a 

quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as 

condições econômicas do ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, 

não há prova de que a requerida tenha agido com culpa grave. Sabe-se 

que a requerida é uma empresa de grande porte. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço 

de telefonia, pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais). Pelo exposto, decido pela parcialmente procedência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 89 de 389



pedido deduzido na inicial, para: a) determinar o restabelecimento da linha 

telefônica, objeto da lide; e b) condenar a requerida pagar a parte 

requerente a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação (16/12/2019) por se tratar de ilícito contratual. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Despacho

DESPACHO

PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO

Chapada dos Guimarães

0702188-69.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de usufruto de licença-prêmio da servidora 

Morgana Rita Castro, Mat. 5039, Analista Judiciário, lotada na Secretaria 

da 2ª Vara desta Comarca, requerendo, em síntese, o usufruto de 3 (três) 

meses de licença-prêmio, a partir de 15/5/2020.

O usufruto de licença-prêmio está adstrito à conveniência e oportunidade 

da Administração Pública, mot ivo por que, na forma do art. 111 da Lei 

Complementar Estadual nº 4/1990 comunique-se a chefia imediata da 

servidora, o Juízo da Segunda Vara desta Comarca, para exercer o juízo 

de conveniência e oportunidade, solicitando anuência para a concessão 

do benefício.

O sistema CIA opera com comunicação através dos e-mails funcionais, 

portanto, comunique-se o Magistrado e o Gestor Judiciário, solicitando que 

se manifestem acerca do pedido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 22 de abril de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002090-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 01/09/2020 às 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000460-17.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. A. (REU)

Outros Interessados:

LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO OAB - 019.496.251-25 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 10/08/2020 às 13:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000461-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FORGIARINI SILVA OAB - MT24018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para comparecerem à AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 10/08/2020 às 14:00, a ser realizada na CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000515-65.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. G. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1000515-65.2020.8.11.0024. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: VALUZA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES DA 

SILVA Vistos, etc. Nota-se da inicial e dos documentos que a 

acompanham não terem sido recolhidos os valores das custas 

processuais, tampouco há pedido de justiça gratuita. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos comprovante de 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, em razão do cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida 

guia aos presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do 

Provimento n° 22/2016-CGJ. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001538-80.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 90 de 389



provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 01/07/2020 às 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000970-64.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DUARTE DE ASSIS MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT14904/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para comparecerem à AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 03/08/2020 às 13:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO NAZARENO FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 29/07/2020 15:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO NAZARENO FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação da 

comarca de Cuiabá/MT, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência (observando-se que deverá ser paga guia de endereço na 

comarca de Cuiabá, vez que o endereço do executado é em Cuiabá), e 

após o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72804 Nr: 1455-23.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, CARLA DE PRATO CAMPOS - OAB:SP 156844, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:SP237026, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A/MT, NELSON WILIANS F. 

RODRIGUES - OAB:OAB Nº 11.065-A

 Diante do exposto, julgo improcedentes todos os pedidos veiculados pela 

parte autora. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

processo.Fica, portanto, revogada a liminar de 12.6.2015.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com 

fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da 

gratuidade deferida inicialmente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79491 Nr: 961-27.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCIENE COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por 

CLEUCIENE COSTA RIBEIRO em desfavor de OI S/A, pelos motivos 

declinados na inicial.

 Em petição datada de 9.11.2016, a parte autora requereu a desistência da 

demanda.

Ocorre que a parte requerida fora citada e apresentou contestação em 

5.12.2016, tendo o feito prosseguido o trâmite com demais atos 

subsequentes.

 Em 4.4.2019, este juízo, constatando a existência de pedido de 

desistência, determinou a intimação da requerida para que manifestasse 

acerca do pedido, tendo restado silente (fl. 139).

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando de maneira detida os autos, observa-se que antes mesmo da 

realização da audiência de conciliação e, portanto, em data anterior à da 

contestação, a parte requerente apresentou pedido de desistência. Dessa 

maneira, nem mesmo seria necessária a intimação, conforme o disposto 

no art. 485, §4°, CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do CPC). 

Sem honorários, uma vez que o pedido de desistência se deu em momento 

anterior ao da contestação.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113976 Nr: 215-57.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Henrique de Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 
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OAB:20889/O/MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, acerca da audiência designada para a oitiva de 

Jonatas, por meio digital, conforme decisão de ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99911 Nr: 5798-91.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por 

Banco Volkswagen S. A. em face de Jacildo José de Oliveira, objetivando 

a constrição do veículo MERCEDES BENZ, Spinter 313-CDI 2.2 TB Van 

Luxo, Placa KAH-3064, Branco, 2007/2008, chassi 8AC9036728A979039 

descrito na exordial, alegando a inadimplência do requerido.

O pedido liminar foi deferido em 30.11.2017.

A demanda foi convertida em cumprimento de sentença na data de 

22.2.2019 (fl. 104).

 Foi juntado aos autos termo de acordo firmado entre as partes (fls. 

136/137), tendo o feito sido suspenso à fl. 140. Posteriormente, a parte 

requerente informou o pagamento do acordo, requerendo, assim, a 

extinção do feito.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 DISPOSITIVO

 Diante do exposto, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença, 

com fundamento nos artigos 513, ‘caput’, e art. 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 124771 Nr: 535-73.2020.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE, Ministerio 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliwelton Machado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Vistos, etc.

 Considerando o teor do Ofício Circular n° 15/2020-PRES, expedido pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

necessidade urgente de adotar medidas protetivas visando conter a 

proliferação do denominado coronavirus (COVID-19) (classificada 

atualmente pela Organização Mundial de Saúde como pandemia), 

sobretudo no que diz respeito à suspensão das solenidades realizadas 

nas dependências dos fóruns, redesigno audiência anteriormente 

designada para o dia 15 de Junho de 2020, às 15h:30min

No demais, atente-se aos comandos da decisão anterior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 1620-70.2015.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ÁGUA PRATA – CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisú Koberstain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 DIANTE DO EXPOSTO, por não restar evidenciada a lesão do direito 

líquido e certo do impetrante, denego a ordem pretendida, o que faço nos 

termos art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais, ante a isenção prevista no artigo 10, XXII, da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante o teor da Súmula n° 105 do Superior Tribunal de Justiça e n° 

512 do Supremo Tribunal Federal.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103766 Nr: 1355-63.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joãozito Silva da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) DECLARAR 

a inexistência de débito questionado pela parte reclamante;b) CONDENAR 

a parte reclamada a recompor DANOS MORAIS em favor do reclamante 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que deverá ser reajustado 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, sendo ambos a 

partir desta condenação.Por fim, verifica-se que a parte requerida, embora 

devidamente intimada, não se fez presente à audiência de conciliação 

(fl.32), devendo, portanto, ser sancionada em virtude do que estabelece o 

art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.Assim, com fulcro no art. 334, 

§8º, CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de multa no importe de 

2% (dois por cento) sobre o valor da causa, cuja importância deverá ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, o que faço em face da 

ausência injustificada na audiência de conciliação fixando o prazo de 5 

(cinco) dias para pagamento. Intime-se a parte requerida, pessoalmente, 

advertindo-a de que, não havendo o pagamento no prazo fixado, a multa 

será inscrita como Dívida Ativa (arts. 573 e seguintes da CNGC Judicial). 

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma 

do art. 77, §3º, do CPC. Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4°, do CPC, 

“a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, 

ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.Por conseguinte, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 1455-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marialva Antônia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de amparo social à 

pessoa com deficiência, tendo em vista a ausência dos requisitos legais. 

Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da 
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causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§1º a 4º do CPC., contudo, suspendo a exigibilidade das aludidas verbas 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001650-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AELSIO SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1001650-49.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 52.980,00 ESPÉCIE: [Levantamento de Valor]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: IVONEIDE ALVES DA 

SILVA Endereço: Sitio São Benedito, s/n, Rio Manso/zona rural, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: AELSIO 

SANTOS DA SILVA Endereço: RUA SEIS, 52, quadra 11, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-764 FINALIDADE: Proceder a intimação da 

parte requerente, através do(a) advogado(a) – via DJE, para comparecer 

à audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 03 

de Junho de 2020, às 13:30 horas, na qual será buscada a composição 

entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT CHAPADA DOS GUIMARÃES, 20 de Abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002131-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INOVA SOCIAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUISON CORREA DE CUNHA OAB - MT24688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1002131-12.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 70.487,82 ESPÉCIE: [Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: INOVA SOCIAL GESTAO 

PUBLICA LTDA - ME Endereço: RUA UM, 31, VILA JUSSARA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78010-730 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Endereço: Tiradentes, 166, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, 

através do(a) advogado(a) para comparecer à audiência de conciliação 

(art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 03 de Junho de 2020, às 

14:30 horas, na qual será buscada a composição entre as partes, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 20 de Abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-74.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000937-74.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Seguro, Bancários, Seguro, Assistência 

Judiciária Gratuita]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: SIRLENE DA SILVA CRUZ Endereço: Rua Nova Chapada, 07, Qd. N 

07, Nova Chapada, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, sala 1.002, Bairro Empresarial 18 

Forte, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: Proceder a intimação das partes requerente e requerida, 

através do(a,s) advogado(a,s), para comparecerem à audiência de 

conciliação (art. 334, §3º do CPC), redesignada para o dia 03 de Junho de 

2020, às 15:00 horas, na qual será buscada a composição entre as 

partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 20 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000917-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIENE CRISTINA DOROCH OAB - MT27954/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000917-83.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 31.300,08 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ELIANE DE OLIVEIRA GOEBEL 

Endereço: Rua dos Suruis, 216, Aldeia Velha, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: SIMIAO JOSE 

DE CAMPOS Endereço: RUA QUATRO, Quadra 06, nº 23, KIT 4, 23, 

Residencial Monte S, LOTEAMENTO SÃO THOMÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-500 FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, por meio de seu advogado(a), para que 

compareçam na Audiência de Conciliação redesignada para o dia 03 de 

Junho de 2020, às 15:30 horas, no Fórum de Chapada dos Guimarães - 

MT, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de .Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000813-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAINE CRISTY OLIVEIRA LEMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000813-28.2018.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: REINALDO LUIZ DE AMORIM Endereço: RUA ANTONIO MILITAO 

GOMES, S/n, SANTA CRUZ, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: ERLAINE CRISTY OLIVEIRA LEMES 

Endereço: RUA XINGU, S/N, CENTRO, PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 

78855-000 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, 

através do(a,s) advogado(a), para comparecer à audiência de conciliação 

(art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 16 de Junho de 2020, às 

13:00 horas, na qual será buscada a composição entre as partes, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 20 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERUSCKA DUARTE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000215-06.2020.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, Honorários 

Advocatícios, Citação, Depoimento]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: DIRCE RIBEIRO DUARTE Endereço: RUA 05, LOTE 12, POR DO SOL, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VERUSCKA DUARTE ARAUJO Endereço: AVENIDA PALMEIRAS N°. 

1000, 165, CONDOMÍNIO RIO SÃO LOURENÇO, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78075-840 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte 

requerente, através do(a,s) advogado(a), para comparecer à audiência de 

conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 01 de Julho de 

2020, às 15:00 horas, na qual será buscada a composição entre as 

partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 20 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000308-03.2019.8.11.0024

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 94 de 389



Parte(s) Polo Ativo:

EUZIANE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1000308-03.2019.8.11.0024. 

REQUERENTE: EUZIANE OLIVEIRA FARIA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 – O presente feito encontra-se 

devidamente saneado (ID n. 30749431). Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta, este Juízo REDESIGNA a audiência anteriormente 

agendada para o dia 07 de julho de 2020, às 15h30min, a ser realizada na 

sala de audiência da 2ª Vara desta Comarca. No mais, ficam mantidas as 

deliberações já exaradas em decisão anterior. 2 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 08 de abril de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73278 Nr: 1609-41.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINDO CORREA DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – De início, considerando que houve a cessão de crédito para RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, 

conforme documentos juntados aos autos, este Juízo DEFERE a 

substituição processual, como requerido, promovendo-se as alterações 

devidas na autuação e distribuição.

2 – No mais, INTIME-SE a parte autora para promover o pagamento das 

custas referentes à distribuição da carta precatória expedida na ref. 51, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 79265 Nr: 863-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MONTELO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que à ref. 43 fora deferido o 

bloqueio de bens por meio do sistema BACENJUD, contudo, não foi 

acostado aos autos o resultado do bloqueio.

Dessa feita, PROMOVE-SE, nesta ocasião, a juntada da busca de bens em 

nome da parte executada por meio do sistema BACENJUD.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 3094-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiana Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando que, mesmo intimada (Ref. 63), a autarquia ré deixou de 

manifestar nos autos, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, observando-se as 

formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal.

2 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 3407-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER LUIZ ASSUNÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMISPASTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS 

DE FARIA - OAB:7.201/MS

 SENTENÇA

 Trata-se de ação de produção antecipada de provas c/c exibição de 

documentos ajuizada por WALTER LUIZ ASSUNÇÃO MAGALHÃES em 

face de GERMIPASTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou desistência quanto à prova 

pericial deferida nos autos, pugnando pela procedência do feito (ref. 23).

Intimada a parte requerida para manifestar acerca da desistência da 

prova, quedou-se inerte.

Depois, diante da inércia da requerida, a parte autora pugnou pela 

extinção e arquivamento do feito (ref. 35), justificando o pedido na 

ausência do bem a ser periciado.

A parte requerida fora novamente intimada, contudo, o prazo decorreu 

sem qualquer manifestação (ref. 41).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, é de 

ser acolhido o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87115 Nr: 4233-29.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amir Stephan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que à ref. 35 fora deferido o 

bloqueio de bens por meio do sistema BACENJUD, contudo, não foi 

acostado aos autos o resultado do bloqueio.

Dessa feita, PROMOVE-SE, nesta ocasião, a juntada da busca de bens em 

nome da parte executada por meio do sistema BACENJUD.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93363 Nr: 2614-30.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólios de SEBASTIÃO PEREIRA DE CAMPOS 
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e HELENA JORGINA PEREIRA, ELIETE CONCEIÇÃO STRLOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil.

2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das custas 

e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

3 – Após, CONCLUSOS.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100829 Nr: 6172-10.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE NOVAES DE ARAGAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens proposta por ELISABETE NOVAES DE ARAGÃO em face 

de EDENILSON ARRUDA DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação no CEJUSC, o patrono da parte autora pugnou 

pela desistência da demanda (ref. 39), sem que a parte requerida tivesse 

sido citada.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, é de 

ser acolhido o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102553 Nr: 776-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE S B BALDUINO – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FERNANDES – COMERCIO DE 

EMBALAGENS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER LUIZ SOCIO - OAB:43871

 DESPACHO

1 – Analisando o feito, verifica-se que não há qualquer pedido ou questão 

pendente de análise pelo Juízo que justificasse a conclusão do processo.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de ref. 41, que reconheceu a incompetência 

deste Juízo para o processamento e julgamento o feito, remetendo-o à 

Comarca competente.

2 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103624 Nr: 1303-67.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malai Manso Hotel Resort

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 DESPACHO

1 – Compulsando o processo, verifica-se que as partes apresentaram 

petição noticiando que transigiram, requerendo a homologação do acordo 

(ref. 87), contudo, deixaram de acostar ao feito a minuta de acordo 

pactuada, com a indicação dos termos acordados a fim de que fosse 

homologada pelo Juízo.

Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar a 

minuta da transação pactuada, bem como informar acerca do seu 

cumprimento, sob pena de regular prosseguimento do feito.

2 – Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 2973-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

CONFIRMAR a liminar já deferida nos autos e:

 A) condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia fixada em 

30% do salário mínimo vigente;

B) conceder a guarda definitiva da criança Gustavo Torquato da Costa, 

nascida em 13/08/2008, à requerente, ressalvado ao requerido o direito de 

visitas de forma livremente ao menor, com fundamento no art. 1.584, do 

Código Civil e art. 33 do ECA. Afinal, a parte autora não apresentou 

qualquer restrição às visitas do menor, o que poderá ser livremente 

ajustado entre as partes.

Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de compromisso de guarda 

definitiva, assumindo a requerente a responsabilidade de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do art. 35 

do mesmo Diploma Legal.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, 

com as anotações e baixas necessárias.

INTIMEM-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-48.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR FREIRIA OAB - 602.270.879-68 (REPRESENTANTE)

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (INTERESSADO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

impugnação as contestações já presentadas, nos termos do item III da 

decisão 29356331. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de abril de 2020. 

Edgar Joisé de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-87.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLE LEMES DA SILVA STRAICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000520-87.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANDRIELLE 

LEMES DA SILVA STRAICH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-72.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU BUENES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-72.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ELIZEU BUENES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista petição ID 

31386502/31386508/31386511/31386524 informando o pagamento 

voluntário da condenação. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de abril de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Certidão Certifico, em 

cumprimento ao despacho ID 28862582, que expedi os Alvarás Eletrônicos 

n. 606147-8 (parte exequente) e 606164-8 (empresa BTG Pactual). 

Chapada dos Guimarães-MT, 22 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi 

Rozin Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-87.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLE LEMES DA SILVA STRAICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000520-87.2020.8.11.0024 REQUERENTE: ANDRIELLE 

LEMES DA SILVA STRAICH REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000428-80.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PINHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000428-80.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: ADRIANA PINHO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. 

(Assinatura Eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001333-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista a petição ID 31418176 e 

seguintes informando o pagamento da condenação imosta. Chapada dos 

Guimarães-MT, 22 de abril de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000507-88.2020.8.11.0024 REQUERENTE: VERA LUCIA ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos etc. Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência, 

proposta por VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS, em face de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com o fito de retirar o seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é responsável 

pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não firmou com a 

parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição indevida. No 

caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência. 

Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são necessários ao 

mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o Mestre 

Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo Cautelar – 16ª Ed.pág. 

77. Diz que: “Para a obtenção da tutela cautelar, a parte deverá 

demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, 

venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto 

pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, 

deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal.” Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal.” Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte 

promovida providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora 

dos bancos de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos 

nos presentes autos. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, devendo desta constar as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a 

inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. 

(Assinatura Eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMIELI APARECIDA BALTIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARTINS FILHO CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

BENEDITO MARTINS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000018-22.2018.8.11.0024 EMIELI APARECIDA BALTIERI BENEDITO 

MARTINS FILHO e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por EMIELI APARECIDA BALTIERI no montante de R$ 26.364,30, no 

CNPJ/CPF de BENEDITO MARTINS FILHO e outros, sob o nº 703830491-72 

e 21.485.257/0001-50. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRYSTHIANE SILVIA DE BARROS MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000066-78.2018.8.11.0024 CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA 

CRYSTHIANE SILVIA DE BARROS MELLO e outros Vistos etc. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000180-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000180-51.2017.8.11.0024 BANCO ITAUCARD S/A PAULO CEZAR DE 

MORAES Vistos etc. Não havendo ativos a serem penhorados, desde já 

determino a constrição judicial de veículos existentes em nome da parte 

executada, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para 

garantia do débito. Caso haja veículo em nome do executado, e seja 

frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o 

endereço dos referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, 

do art. 525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob 

pena de extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via 

BACENJUD e RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) proceder à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito 

determino a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§ 3º, do CPC. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se 

o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010522-07.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVES E CUNHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010522-07.2014.8.11.0024 MUNER & SILVA LTDA - EPP NEVES E 

CUNHA LTDA - ME Vistos etc. Não havendo ativos a serem penhorados, 

desde já determino a constrição judicial de veículos existentes em nome da 

parte executada, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para 

garantia do débito. Caso haja veículo em nome do executado, e seja 

frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 99 de 389



endereço dos referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, 

do art. 525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob 

pena de extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via 

BACENJUD e RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) proceder à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito 

determino a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§ 3º, do CPC. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se 

o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASON MALHEIROS (EXECUTADO)

LARISSA MALHEIROS BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000496-64.2017.8.11.0024 SARA FERNANDES DE SOUZA LARISSA 

MALHEIROS BATISTA e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por SARA FERNANDES DE SOUZA no montante de R$ 8.921,60, no 

CNPJ/CPF de LARISSA MALHEIROS BATISTA e outros, sob o nº 

317.434.528-61 e 102.729.846-04. Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000791-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISINIL MORAES DA GUIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000791-04.2017.8.11.0024 L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME JOISINIL 

MORAES DA GUIA Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME no montante de R$ 4.379,52, no 

CNPJ/CPF de JOISINIL MORAES DA GUIA, sob o nº 052.483.941-71. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JARDIM POUSADA E AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPADA PANTANAL TURISMO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 100 de 389



Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010017-11.2017.8.11.0024 BOM JARDIM POUSADA E AGENCIA DE 

TURISMO LTDA - ME CHAPADA PANTANAL TURISMO Vistos etc. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002601-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002601-43.2019.8.11.0024 REQUERENTE: POUSADA IPES LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez 

que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura Eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000888-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000888-33.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA EXECUTADO: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS Vistos etc. 

Analisando o processo, observo que as partes possuem razão em suas 

alegações, vejamos; a) comprovado que o veículo é o necessário ao 

desenvolvimento das atividades profissionais do executado, determino a 

retirada da restrição; b) comparecendo espontaneamente ao processo, 

dou o executado por citado; c) defiro o pedido do exequente e determino a 

intimação, através da causídica constituída, para que, em 15 (quinze) dias 

o executado apresente bens passiveis e suficientes à quitação do débito, 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Intmem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura Eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010710-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010710-63.2015.8.11.0024 RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA - ME TEREZA CRISTINA MOTA Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por RENOVAR COMERCIO E 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME no montante de R$ 6.201,52, no CNPJ/CPF 

de TEREZA CRISTINA MOTA, sob o nº . Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura eletrônica)
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-97.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000347-97.2019.8.11.0024 Embargado: LUIZ FERNANDO 

REBOREDO FONSECA Embargante: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os 

embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25963130. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de abril de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23/2020-DF

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 17/2019/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM, 17/2013/CM, 10/2016/CM e 

9/2019/CM, que estabelece o serviço de Plantão;

Considerando que a Portaria nº 1555/2019-PRES estabelece como feriado 

no dia 1º, em razão das comemorações do Dia do Trabalho;

Considerando as orientações constantes da Resolução nº 313/2020-CNJ 

e as determinações exaradas na Portaria nº 18/2020-DF, referentes às 

medidas de segurança em ambiente de trabalho para servidores que se 

enquadrem em situação de risco de vida na contaminação do Novo 

Coronavírus;

Considerando as comunicações feitas pelos servidores acerca de seus 

enquadramentos no grupo de risco;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

MAIO/2020:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.05.20 Sexta-feira (Feriado) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da 

Silveira Manuel E. Martins

02.05.20 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Urichelli G. 

S. Nicastro

03.05.20 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da Silveira Urichelli 

G. S. Nicastro

04.05.20 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair 

da Silveira Tiago da S. Gouveia

04.05.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Patrícia N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia

05.05.20 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. 

Dominguez José Roberto Fregato

05.05.20 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Irene 

Celiane Luque José Roberto Fregato

06.05.20 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Irene 

Celiane Luque Manuel E. Martins

06.05.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Elaine 

de Paula da Silva Manuel E. Martins

07.05.20 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Elaine de 

Paula da Silva Urichelli G. S. Nicastro

07.05.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Rosângela Block Banazeski Urichelli G. S. Nicastro

08.05.20 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela 

Block Banazeski José Roberto Fregato

08.05.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio José Roberto Fregato

09.05.20 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio Tiago da 

S. Gouveia

10.05.20 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio Tiago da 

S. Gouveia

11.05.20 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. 

C. Tibúrcio Manuel E. Martins

11.05.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Neuride Antônia Nunes Manuel E. Martins

12.05.20 Terça-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Neuride 

Antônia Nunes Urichelli G. S. Nicastro

12.05.20 Terça-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Myrna 

N. Q. L. Viana Urichelli G. S. Nicastro

13.05.20 Quarta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Myrna N. Q. 

L. Viana José Roberto Fregato

13.05.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci 

Rosimeire S. da Silva José Roberto Fregato

14.05.20 Quinta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Rosimeire S. 

da Silva Tiago da S. Gouveia

14.05.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Maria 

S. H. C. Dias Tiago da S. Gouveia

15.05.20 Sexta-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Maria S. H. 

C. Dias Urichelli G. S. Nicastro

15.05.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Ricardo Frazon Menegucci Luíza 

Calderelli Bonin Urichelli G. S. Nicastro

16.05.20 Sábado Ricardo Frazon Menegucci Luíza Calderelli Bonin Manuel 

E. Martins

17.05.20 Domingo Ricardo Frazon Menegucci Luíza Calderelli Bonin Manuel 

E. Martins

18.05.20 Segunda-feira (Até às 12h) Ricardo Frazon Menegucci Luíza 

Calderelli Bonin José Roberto Fregato

18.05.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Meiriele de Oliveira Lima José Roberto Fregato

19.05.20 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Meiriele de 

Oliveira Lima Tiago da S. Gouveia

19.05.20 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Tiago da S. Gouveia

20.05.20 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Urichelli G. S. Nicastro

20.05.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Urichelli G. S. Nicastro

21.05.20 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce 

C. B. Henchen Manuel E. Martins

21.05.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Manuel E. Martins

22.05.20 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina 

Maniezzo Pina Tiago da S. Gouveia

22.05.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

23.05.20 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 
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José Roberto Fregato

24.05.20 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

José Roberto Fregato

25.05.20 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Urichelli G. S. Nicastro

25.05.20 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Francieli Mocci Gaiardoni Urichelli G. S. Nicastro

26.05.20 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Francieli 

Mocci Gaiardoni Manuel E. Martins

26.05.20 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Manuel E. Martins

27.05.20 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Tiago da S. Gouveia

27.05.20 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

28.05.20 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. 

Tibúrcio José Roberto Fregato

28.05.20 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Luíza 

Calderelli Bonin José Roberto Fregato

29.05.20 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Luíza 

Calderelli Bonin Manuel E. Martins

29.05.20 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia 

N. C. Dominguez Manuel E. Martins

30.05.20 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. Dominguez 

Urichelli G. S. Nicastro

31.05.20 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. C. Dominguez 

Urichelli G. S. Nicastro

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder/MT, 16 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001147-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

ALZENIR FARIAS (REQUERIDO)

ADAO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ALFREDO FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001147-73.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE ALFREDO 

FARIAS, ADAO GOMES DA SILVA, ALZENIR FARIAS, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. DEFIRO parcialmente os 

pedidos formulados na petição de id. 29041718. Assim, EXPEÇA-SE 

alvará, como requerido, para levantamento dos depósitos realizados no 

feito referente à tutela de urgência concedida ao id. 23641093. 

INTIMEM-SE os requeridos para que cumpram a medida liminar conforme 

aposto na respectiva decisão, isto é, os pagamentos deverão ser 

realizados diretamente em conta de titularidade da parte autora (indicada 

ao id. 23698334), sob pena das cominações legais. INDEFIRO, por ora, o 

pedido de aplicação de multa diária por descumprimento, por ser 

desnecessária no momento. No mais, a fim de evitar eventual alegação de 

nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-57.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 22/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SUELI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000691-94.2017.8.11.0009 AUTOR: MARA SUELI 

LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

2 9 . 9 7 9 . 0 3 6 / 0 0 0 1 - 4 0  V i s t o s  e t c .  P r e t e n s ã o  d e 

implantação/restabelecimento de auxílio doença com pedido de tutela 

provisória de urgência aviada por Mara Sueli Lopes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados, aduzindo em síntese 

ser portadora de doenças que lhe causam intensas dores no corpo, tais 

como fibromialgia, transtorno interno do joelho, gonartrose (artrose do 

joelho) e outras artropatias especificadas, encontrando-se supostamente 

incapacitada para o trabalho habitual. É o resumo do necessário. 

Fundamento e decido. Preambularmente, calha mencionar que a 

competência na hipótese versada nos autos só não seria da Justiça 

Comum estadual se existisse instalada na cidade a Justiça o Federal, o 

que não é o caso. Aquela, subsidiária, assume o vácuo não preenchido 

por esta, em prol do segurado ou beneficiário, na busca de uma justiça 

acessível nem sempre possível a pessoas geralmente de limitadas posses 

e humildes, sem perspectivas de demandar em esferas na maioria das 

vezes situadas em localidades distantes de onde mora. Com isso 

amenizadas as dificuldades de acesso a uma Justiça efetivamente justa, 

calcada na verdade real e no princípio constitucional da proporcionalidade. 

Portanto, é competente o foro de Colíder – MT para o processo e 

julgamento da causa. Forte no art. 109, § 3.º, da Constituição Federal. Pois 

bem. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela para a 

implantação do auxílio – doença. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim é a disciplina do art. 303, caput, do CPC, a parte autora poderá 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Segundo o 
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escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade (In Comentários 

ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 862/863): "(...) Além do cumprimento das 

exigências do CPC 300, o autor deve expor tanto a lide quanto o direito a 

ser resguardado, na inicial, de forma sucinta e breve. O mesmo vale para 

a exposição do perigo na demora da prestação jurisdicional. O autor 

também deve indicar expressamente, no texto, que pretende se valer do 

benefício do CPC 303. Caso haja documentos imprescindíveis à 

propositura da ação devem ser juntados aqueles que se relacionam com o 

requerimento, devendo os demais serem acostados aos autos quando do 

aditamento posterior da inicial. E, especialmente no que diz respeito ao 

valor da causa, será preciso tomar em consideração o valor que terá a 

ação principal." Como se observa, tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais, e com mais 

razão ainda na ação acidentaria por seu caráter peculiar. No plano judicial, 

é com base na conclusão do perito oficial que o magistrado terá condições 

de decidir a respeito da pretensão do obreiro ou, de outro modo, pode-se 

dizer que sem a realização de tal prova é impossível antecipar a tutela de 

mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução 

provisória a uma sentença que não existe. Sobre o tema, é o que 

professam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni em 

sua obra "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais" - São Paulo - 

Saraiva - 3ª ed. - 2005 - pg. 149. No caso sob exame, a parte autora 

pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, o restabelecimento 

do auxílio-doença previdenciário de p. 1, id n.º 6780184. Ao que informam 

os autos, é a autora merecedora do adiantamento do direito que alega ter, 

pois o atestado médico emitido pelo Dr. Sergio Correia Santos, indica que a 

autora necessita de afastamento do trabalho por prazo indeterminado (p. 

2, id n.º 6780190), comprovando, assim, por ora, a incapacidade 

laborativa da parte autora. A autora comprovou sua qualidade de 

segurada uma vez que recebeu o benefício até 04/01/2017, quando foi 

cessado. Comprovou ainda, ter problema de saúde que a inabilita para o 

trabalho. Se o aduzido, frente às provas carreadas, informa a 

probabilidade do autor ter o direito que alega, então a tutela antecipatória 

deve ser-lhe garantida. Caso contrário, não. E nessa conjuntura, vislumbro 

com razoável firmeza que o aduzido pode realmente ser confirmado a 

final, na medida em que elementos dos autos, basicamente na cópia do 

atestado médico, noticia ser o autor portador de gonartrose 

tricompartimental de joelho esquerdo, o que o incapacita para o trabalho. 

Isso é prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do 

direito em tela, ou seja, de receber o benefício auxílio - doença, pelo 

menos até o deslinde final da contenda. A concessão desse direito não é 

irreversível, na hipótese de improcedência da demanda, a permitir, dentro 

do princípio da razoabilidade, que é melhor remediar, proporcionando um 

benefício para salvaguardar a vida e a saúde humana, do que duvidar e 

causar sofrimentos e morte a quem poderia ser merecedor do benefício 

que almeja. O fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, por 

sua vez, aflora no fato de que o benefício sugere essencialidade a 

requerente, para sua subsistência, estando, em premissa, inapta para o 

trabalho. Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, nos termos 

do art. 300 do CPC. DETERMINO, por conseguinte, que a autarquia 

demandada implante, no prazo de 15 dias, o benefício auxílio-doença à 

parterequerente, que não deixa de ter idôneo caráter alimentar. A 

implantação deverá ser comunicada a este juízo. De acordo com o art. 60, 

§§ 8.° e 9.°, da Lei n.° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.° 

13.457/2017, o presente benefício tem prazo indeterminado, valendo até 

que seja revogado judicialmente ou, se confirmado na sentença, tornar-se 

estável e posteriormente definitivo com o trânsito em julgado da sentença. 

De todo modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia 

demandada, deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à 

perícia que lhe tenha sido designada. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto – CRM/MT-6044, que deverá 

servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução 

nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00, principalmente em razão 

das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á nas dependências do Fórum, em data a 

ser agendada pela Secretaria de Vara, devendo o especialista apresentar 

o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Agendada data e 

hora, intime-se a parte autora (art. 474 do CPC). Encaminhe-se ao Sr. 

Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos do juízo, que se 

encontram anexo. Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I, II e III do Código de 

Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento 

nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário. Após, cite-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal para, se lhe aprouver, defender-se no 

prazo de 30 dias, lapso este em dobro, conforme dispõe o art. 183 do 

CPC. No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do 

laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial. Advirto, desde já, que não será 

designada audiência de conciliação, uma vez que a autarquia requerida 

pleiteou pela dispensa da referida audiência, nos termos do Ofício Circular 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. Consigne-se no mandado que se não for 

contestada ocorrerá a revelia, cujos efeitos importarão na presunção de 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 

344 do aludido Codex. Consigne-se no mandado que se não for 

contestada ocorrerá a revelia, cujos efeitos importarão na presunção de 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 

344 do aludido Codex. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. À 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 08 de agosto de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

AUXÍLIO-ACIDENTE 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 
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ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SUELI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 22/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001636-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA SEBASTIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 22/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LB SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000836-82.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LB 

SERVICOS MEDICOS LTDA REU: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação monitória tendo como parte as em epígrafe. O segundo requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou tempestivamente embargos à 

monitória, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. Em seguida, a 

parte autora apresentou impugnação. Entre um ato e outro, sobreveio 

manifestação da parte autora, requerendo a desistência do feito em 

relação ao segundo requerido Instituto Pernambucano de Assistência e 

Saúde. É o breve relatório. DECIDO. A desistência da ação é um ato 

unilateral do autor, o qual abdica de forma expressa de sua posição 

processual. Em regra, não depende do consentimento do réu para que 

seja homologada. A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, 

segundo o qual, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. No caso em voga, vê-se que o 

requerido Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde não apresentou 

peça contestatória, motivo pelo qual não há óbice legal para a 

homologação da desistência. Ante o exposto, com espeque no art. 485, 

inciso VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

apenas em relação ao requerido Instituto Pernambucano de Assistencia e 

Saude . Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência. Custas pela parte autora – quanto à desistência –, nos 

termos do art. 90 do CPC. Noutro giro, sobre a preliminar de ilegitimidade 

passiva do requerido, é certo que ao examinar a legitimidade das partes, 

assim como as demais condições da ação, o Juízo deve se ater à relação 

jurídica in status assertionis, ou seja, em razão do que se afirmou na 

inicial. A respeito do tema, colhe-se da jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE COMISSÃO PELO RITO SUMÁRIO – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGIMITDADE PASSIVA – 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REJEITADA – 

MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – 

OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. [...] As condições da ação, nos quais se insere a 

legitimidade das partes, de acordo com a teoria da asserção (in status 

assertionis), devem ser aferidas pelo Julgador levando em conta à 

narrativa dos fatos e os fundamentos deduzidos na inicial. A falta de 

qualquer uma das condições da ação importa na extinção do processo 

sem exame do mérito. (TJ-MT - APL: 00078276820148110041 10989/2015, 

Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 

19/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2015). 

No caso dos autos, a parte autora aduz que os prejuízos por ela 

experimentados se deram também em decorrência de condutas do 

reclamado. Assim, a petição inicial contém uma versão dos fatos, um 

conjunto de assertivas, as quais serão julgadas ao final, pelo exame das 

provas, mediante decisão de mérito, não mais relacionado às condições 

da ação. Assim, INDEFIRO a liminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 

requerido. Por fim, como é cediço, em feitos como o presente, uma vez 

apresentados os embargos, o procedimento monitório transmuda-se em 

procedimento comum, de cognição plena. Assim, antes de apreciar os 

demais pedidos formulados nos autos, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). Após, 

tornem conclusos para novas deliberações. PROCEDA-SE com a correção 

da autuação do feito, uma vez que fora homologa a desistência parcial da 

ação. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002174-28.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LUIZ 

FERREIRA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. MANTENHO pelos seus próprios fundamentos, a decisão que 

indeferiu a tutela de urgência, uma vez que nenhum elemento novo foi 

introduzido aos autos e capaz de alterar o escorço probatório inicial. 

Ademais, fim de evitar, e evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 
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370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002093-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002093-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: PAULO LUIZ DA CUNHA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão entre partes em epígrafe. Deferiu-se o pedido liminar. Todavia, 

a parte requerida não foi citada e o bem não foi apreendido. Entre um ato e 

outro, a parte autora pugnou pela extinção do feito em razão do 

adimplemento extrajudicial. Era o que cabia a relatar. DECIDO. A 

desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada. A exceção se encontra 

no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. No caso 

em voga, sequer houve a citação da parte requerida, motivo por que não 

há óbice legal para a homologação da desistência. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. DESCABE condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, eis que não 

houve a triangularização da relação processual. Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes autos com as 

cautelas e baixas de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001321-53.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOENIL 

RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 

Ante o teor da certidão retro, REVOGO a nomeação do perito anterior. 

NOMEIO a Doutora CRISTIANI SAYURI LIRA - CRM 4986-MT, que pode ser 

encontrada na Avenida Tancredo Neves, n.º 922, apartamento 205, na 

cidade de Colíder-MT e contatada pelo e-mail: cristianilira@hotmail.com, 

para a realização da perícia, que deverá ser cientificada de que, para o 

desempenho de sua função, poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do CPC). Diante 

da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 

Resolução n.º 232/2016 do CNJ e sendo possível ultrapassar em até 05 

(cinco) vezes o fixado na Tabela, conforme art. 2º, 4º, levando-se em 

conta a peculiaridade do exame e a circunstância do local, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais). Por todo o 

exposto: 1. FORMALIZE-SE a nomeação, nos termos já explicados, 

intimando a perita para aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo 

(art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no art. 473, § 3º, do CPC; 2. 

Após a nomeação (e passado o prazo para a recusa), INTIMEM-SE as 

partes (por meio de seus advogados/representantes), para os fins e nos 

termos do art. 465, § 1º, do CPC. 3. Após a juntada dos quesitos (ou se já 

existentes nos autos), ENCAMINHE-SE cópia ao perito, ficando autorizada, 

se necessário, a carga dos autos. 4. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório 

(art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde 

que por motivo justificado (art. 476 do CPC); Frisa-se que a perícia deverá 

ser agendada pela Secretaria da Vara em local e data a serem fixados 

pela profissional nomeada alhures. Após a juntada do Laudo, INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem, bem como 

para, havendo assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 

477, § 1º, do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000838-57.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

DIONE APARECIDA PERLIN TEODORIO (EXECUTADO)

JOSE NEUTO TEODORIO NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000838-57.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO 

LTDA - EPP, DIONE APARECIDA PERLIN TEODORIO, JOSE NEUTO 

TEODORIO NETO Vistos. DEFIRO os pedidos retro formulados. Assim, em 

observância à ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, via 

sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou 

parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser 

imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o 

cenário, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco 

(5) dias, pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000220-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000220-10.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ANA PAULA DE SOUZA BRITO Vistos. DEFIRO 

o pedido formulado na petição retro. Assim, em observância à ordem 

preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada. Com a 

vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente 

desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar embargos, consignando-se que a possibilidade de 

defesa no feito executório é restrita, limitando-se às matérias constantes 

nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o cenário, INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que 
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entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000289-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSELI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI EZIQUIEL DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÓLIDER Processo n. 1000289-47.2016.8.11.0009 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o Advogado da para autora, 

para manifestar acerca da correspondência devolvida ID 28058062, no 

prazo de 05 dias. Colíder/MT, 17 de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002135-94.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, através do seu patrono, para pugnar o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001928-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001673-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001628-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023169-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISINETE ALVES DA COSTA E SILVA OAB - 352.441.271-87 

(REPRESENTANTE)

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca da certidão 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça: LOURILEY REIS DOS SANTOS, 

para manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000093-77.2016.8.11.0009. REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LEONARDO LIMA DA SILVA Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

Id. 19253562. Proceda-se a secretaria com as retificações necessárias. 2. 

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido ao Id. 

18633477, INTIME-SE a parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação da parte, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001627-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. CASALEGNO & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 107 de 389



Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001627-85.2018.8.11.0009. MBARGANTE: C. A. 

CASALEGNO & CIA LTDA - ME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO propostos por C. A. CASALEGNO & CIA LTDA – ME em 

desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Ao Id. 

18405749, aportou aos autos o v. acórdão proferido em sede de agravo 

de instrumento, determinando ao Juízo que, antes de analisar a 

assistência judiciária gratuita, intimar previamente a parte autora, o que foi 

cumprido ao Id. 18413208. Intimada, a parte autora manifestou ao Id. 

25135535, reiterou o pedido de assistência judiciária gratuita, juntando 

documentos que julga demonstrar inexistência de recursos financeiros. É 

o relato. DECIDO. Segundo disposição constante no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal: “o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por força do 

que dispõe o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50[1], entendia esta magistrada que 

bastava à parte interessada declarar não possuir condições de suportar 

as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, para que pudesse demandar, em juízo, 

gratuitamente, por advogado de sua escolha ou assistido pela Defensoria 

Pública. Entretanto, em nova leitura do texto constitucional, estou revendo 

o posicionamento anterior, uma vez que o deferimento irrestrito do 

benefício da Justiça Gratuita, ante a mera declaração da parte 

interessada, sem a correspondente comprovação da alegada insuficiência 

de recurso, importa desvirtuamento do instituto e, portanto, não encontra 

respaldo na Constituição Federal. Assim, sem prejuízo da declaração de 

pobreza, deverá a parte interessada na concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, comprovar a alegada insuficiência de recursos, quando a 

sua profissão/atividade, o valor do negócio questionado em juízo e até 

mesmo o fato de estar patrocinado por advogado particular indicarem o 

contrário. Nesse sentido, o Julgado abaixo: E M E N T A – AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE PROCESSUAL – MERA ALEGAÇÃO DE 

MISERABILIDADE – INDÍCIOS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA POR 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR – ATO REANALISADO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NO RECURSO INTERNO – 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. I – De acordo com a moderna 

jurisprudência, inspirada na Constituição Federal de 1988, a assistência 

judiciária gratuita destina-se apenas àqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos, não bastando apenas a mera afirmação de 

serem necessitados, nos termos da lei. II – Confirma-se a decisão singular 

do relator que negou seguimento a recurso de agravo de instrumento, se 

as razões deduzidas no agravo interno não são convincentes acerca da 

necessidade de modificar o ato impugnado. (Agravo regimental em Agravo 

nº: 2007.000698-6/0001-00)[2] A Lei 1.060/50, que estabelece as normas 

para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, não se 

aplica, em princípio, à pessoa jurídica, uma vez que se refere à parte cuja 

situação econômica não lhe permita custear as despesas do processo 

sem prejuízo do próprio sustento ou do da família. Excepcionalmente, 

tem-se admitido a possibilidade da extensão da gratuidade de justiça às 

pessoas jurídicas (mitigando-se a interpretação restritiva da Lei 1.060/50), 

desde que haja prova inequívoca nos autos da impossibilidade de se arcar 

com as custas processuais. Ocorre que, na hipótese vertente, o 

requerente não demonstrou a inviabilidade em efetuar o recolhimento das 

custas, uma vez que a declaração de insuficiência econômica constante 

da peça inaugural não encontra amparo na Lei 1.060/50, sendo certo, de 

que não se afigura viável constatar a insuficiência econômica da parte 

apenas pelo contrato social ou extratos bancários. Cumpre ressaltar que a 

empresa, pessoa jurídica, deve comprovar conclusivamente a 

adversidade econômica que a impeça de arcar com os custos do 

processo já que não se equiparam às entidades sem fins lucrativos, na 

medida em que possuem renda própria advinda das contribuições 

sindicais, não tendo o requerente carreado aos autos nenhum documento 

que comprovasse o não recebimento dessas receitas, tampouco produziu 

outra prova relativa ao seu estado financeiro. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita INTIME-SE a parte 

embargante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do 

recolhimento das custas judiciais, contudo diante do valor da causa, 

desde já AUTORIZO o pagamento parcelado em 6 (seis) parcelas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de 

pressuposto processual, sem nova intimação. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BORRACHAS VIPAL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EGLAIZE PINHEIRO CARDOZO SILVA OAB - MG86412 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA PAIVA E SILVA OAB - MG134581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DOURADO NASCIMENTO (EXECUTADO)

M. L. DE SOUZA NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

MARIA LUCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para no prazo 

legal, providenciar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002101-22.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

MARIA SOCORRO ALVES OAB - 786.031.451-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002101-22.2019.8.11.0009. AUTOR(A): G. A. C. 

REPRESENTANTE: MARIA SOCORRO ALVES REU: JOSE CONRADO DE 

BRITO Vistos etc. Cuida-se de Ação de Regularização de Guarda c/c 

Alimentos e Visitas ajuizada por Gabriel Alves Conrado, neste ato 

representado por sua genitora Maria do Socorro Alves, em face de José 

Conrado de Brito, todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato 

e outro, as partes entabularam acordo ao ID 27397075, requerendo sua 

homologação e consequente extinção. Instado, o representante do 

Ministério Público manifestou favoravelmente (ID 29556163). É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Analisando aos autos, verifico 

que os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito. Nesse viés, não 

restou qualquer ponto controverso na presente lide, vez que as partes 

entabularam acordo acerca da guarda, alimentos e direito de visitas. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO colacionado ao Id. 

27397075, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus 

termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 2 - OFICIE-SE o empregador do 

requerido, empresa NORTÃO SAÚDE, localizada na rua Teotônio Vilela, 

número 237, bairro Centro, Município de Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 

78.530-00, para que proceda o desconto em folha salarial no valor de 30% 

do salário mínimo vigente, a título de pensão alimentícia, a ser depositados 

na conta corrente n.º 25.360-X, da Agência n.º 1779-5, Banco do Brasil, 

de titularidade de Maria Socorro Alves (CPF: 786.031.451-71). 3 - 

LAVRE-SE termo de guarda definitiva do menor em favor da genitora. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, 

uma vez que DEFIRO à gratuidade da justiça, na forma da lei. 4 - Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-11.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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ISAURA APARECIDA ALVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000735-11.2020.8.11.0009. AUTOR(A): ISAURA 

APARECIDA ALVES MACHADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. 1 - RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2 - Pois bem. Trata-se de ação de 

percepção de benefício previdenciário ajuizada por ISAURA APARECIDA 

ALVES MACHADO, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de 

antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício, uma vez que a 

parte autora preencheria os requisitos para a concessão de 

aposentadoria por idade rural. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as 

tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a 

teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único 

de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister 

ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da 

sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício quanto ao período exigido a título de trabalhador 

rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 

por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

3 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de setembro 2020, às 14h10min. Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. 4 - Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. 5 - Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. 6 - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes 

para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DUANY CARMO COSTA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (REU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 04 DE NOVEMBRO DE 

2019, ÀS 15H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001482-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SERGIO APARECIDO DE SOUZA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Certifico que, autorizado pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA 

(verso), e art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 

2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 22 de abril de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORCIDIO MARENGO (EXECUTADO)

MENAIDE DALL OCA MARENGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001146-25.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: DORCIDIO MARENGO, MENAIDE DALL OCA 

MARENGO Vistos, etc. Trata-se de “ação de execução de título 

extrajudicial” ajuizada por Banco Bradesco S.A., em face de Dorcidio 

Marengo e Menaide Dall Oca Marengo, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Ao Id. 15482818, aportou aos autos informação de que as 

partes teriam entabulado acordo acerca da obrigação existente nos autos, 

pugnando por sua suspensão até cumprimento integral. Ao Id. 15814263, 

termo de audiência de conciliação, onde a parte autora pugna pela análise 

da petição juntada ao Id. 15482818 (minuta de acordo realizado entre as 

partes). Ao Id. 15900864, fora determinada a suspensão do processo por 

um ano, que, decorrido, deveria ser intimada a parte exequente para 

manifestar o que entender de direito além de trazer notícias acerca do 

cumprimento do acordo. Ao Id. 27065886, intimado, o exequente informa 

que o acordo está sendo cumprido. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. DECIDO. 1 – Em tempo, como se vê ao Id. 

15482818, as partes transigiram quanto objeto da ação para fins de 

solução da lide, de modo que sua homologação é medida que se impõe. É 

bem verdade que o Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que a 

parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado (art. 

105). Contudo, para atos materiais, tais como a transação, tal exigência 

pode ser abrandada, máxime em razão do reconhecimento das 

assinaturas dos acordantes e a petição ter sido subscrita por advogado 

do autor, o qual ostenta capacidade postulatória de comunicar a transação 

ao juízo. Portanto, no caso específico dos autos, afasta a necessidade de 

regularização da representação processual da parte demandada, 

podendo-se homologar a transação livremente pactuada. Nessa linha, 

confira-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

QUOTAS CONDOMINIAIS E DE TAXAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 

ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SENTENÇA 

CASSADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO 

VOLUNTÁRIO DA PARTE. ACORDO HOMOLOGADO, NOS MOLDES DO 

ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. 1. O equívoco na indicação das partes 

constante da sentença configura erro material passível de correção, 

conforme artigo 463, inciso I, do CPC. 2. Uma vez observados os 

requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a 

homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar 

na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de 

advogado (precedentes). 3. Mesmo diante da ausência de citação e da 

falta de poderes especiais do advogado para receber citação, o 

comparecimento voluntário da parte aos autos, por meio do oferecimento 

das contrarrazões, supre a falta daquele ato (CPC, artigo 214, § 1º), 

inexistindo óbice à aplicação do artigo 515, § 3º, do CPC, que autoriza o 

julgamento da demanda pelo Tribunal ad quem se se tratar de matéria 

eminentemente de direito e a causa estiver em condições de imediato 

julgamento (causa madura). 4. Recurso conhecido e provido para cassar 

a r. sentença, homologar o acordo entabulado entre as partes e extinguir o 

processo, comresolução de mérito, conforme artigos 515, § 3º, e 269, 

inciso III, ambos do CPC. (Acórdão n.634022, 20120110643746APC, 

Relator: ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

08/11/2012, Publicado no DJE: 19/11/2012. Pág.: 136). – Grifos meus. 

Assim, tendo em vista a manifestação de vontade das partes exaradas 

conjuntamente, tratando-se de partes capazes e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, HOMOLOGO o acordo colacionado ao Id. 

15482818, e, por consequência, SUSPENDO o presente feito até o 

cumprimento das condições estabelecidas na respectiva composição, com 

fulcro no art. 922 do CPC. 2 - Decorrido o prazo da suspensão 

(30/07/2021), o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, desde logo cientificada de que sua inércia será 

interpretada como quitação total da quantia acordada e consequentemente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Às 

providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002149-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI DOS REIS ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002149-49.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: EDNEI DOS REIS ARAUJO Vistos, etc. 1. Defiro 

o pedido de Id. 29208048. Assim, SUSPENDO o processo pelo período 

requerido. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito. Às providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000115-33.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000115-33.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: R. RODRIGUES DOS SANTOS - ME Vistos, etc. 

1. DEFIRO o pedido de suspensão ao Id. 29794957. 2. Decorrido o prazo, 

INTIME-SE o exequente para se manifestar pelo que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como quitação do débito. Às 

providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002139-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que, autorizado pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA 

(verso), e art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 

2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 
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dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 22 de abril de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-32.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ISABEL DOS SANTOS SILVA OAB - 910.916.831-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 22/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000881-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCIO FRASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte requerida, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do pedido de desistência 

da ação formulado pelo autor, salientando que o silêncio será interpretado 

como concordância tácita. Colider/MT, 22 de abril de 2020. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ] Analista Judiciátia

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000919-98.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Municipio de Colider (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CARLOS VIEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000919-98.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MUNICIPIO 

DE COLIDER REU: ORLANDO CARLOS VIEIRA Vistos, etc. 1 – Ante a 

notícia de óbito do executado Orlando Carlos Vieira, conforme certidão de 

Id. 23127076) e relatório do Sistema Infoseg anexo, a fim de evitar futuras 

nulidades, na forma do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de sessenta (60) 

dias, para que seja providenciada a substituição processual. 2 - Nos 

moldes do inciso I, §2º, do art. 313, do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros, no prazo acima mencionado. 3 - Decorridos o 

prazo, com ou sem manifestação dos interessados, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000653-14.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000653-14.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIO 

HENRIQUE SILVA CUNHA REQUERIDO: FERNANDA SANTANA DE JESUS 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade, ajuizada por 

MARIO HENRIQUE SILVA CUNHA, em face de FERNANDA SANTANA DE 

JESUS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes entabularam acordo extrajudicialmente, pugnando pela sua 

homologação, conforme Id. n° 24010150. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público ao Id. n° 30778742, foi favorável a 

homologação dos acordos entabulados entre as partes. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Analisando aos autos, verifico 

que os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito. Nesse viés, não 

restou qualquer ponto controverso na presente lide, vez que as partes 

entabularam acordo acerca da guarda, alimentos e direito de visitas. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, por sentença, os ACORDOS colacionados aos 

Ids. ns° 24010150 e 28729282, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 2 – 

OFICIE-SE o empregador do requerido, empresa ELETRÔNICA PARANÁ, 

localizada na avenida Jaime Veríssimo Campos Junior, nº 72, setor leste, 

centro, Colíder/MT, para que proceda o desconto em folha salarial no valor 

de 47,8% do salário mínimo vigente, a título de pensão alimentícia, a ser 

depositados na conta poupança n.º 17899-3, variação 51, da Agência n.º 

1779-5, Banco do Brasil, de titularidade de Fernanda Santana de Jesus 

(CPF: 731.426.201-25). 3 - LAVRE-SE termo de guarda definitiva da menor 

em favor da genitora. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. 4 - 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001005-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROCHA GOMES (EXECUTADO)

J R GOMES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001005-40.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: J R GOMES - ME, JOAO ROCHA GOMES Vistos, 

etc. Cuida-se de embargos à execução ajuizados por João Rocha Gomes, 

em face de Banco Bradesco, insurgindo-se contra a execução nº 

1001005-40.2017.8.11.0009. Ao Id. 24643627 fora certificado a 

intempestividade dos embargos. Ao Id. 24947863, o exequente manifestou 

pela rejeição liminar dos embargos, ante sua intempestividade. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Inicialmente, vale salientar que 

os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes 

(CPC, art. 914, § 1º), o que não foi observado no caso dos autos, todavia, 

em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, in casu sua 

redistribuição é dispensável, pois, conforme manifestação da parte 

exequente ao Id. 24947863, sua rejeição liminar é medida que se impõe. 

Pois bem. Vislumbra-se da certidão de Id. 24643627, assistir razão ao 
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exequente, isso porque se trata de embargos à execução apresentado 

intempestivamente, portanto, sendo medida de rigor, na forma do art. 918, 

inc. I, do CPC, sua rejeição liminar: Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os 

embargos: I - quando intempestivos; E, além disso, as matérias suscitadas 

pelo executado/embargante não são de ordem pública, o que deveriam ser 

reconhecidas de ofício pelo magistrado, mesmo diante da 

intempestividade. É o que se colhe da jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTEMPESTIVIDADE 

RECONHECIDA.REJEIÇÃO LIMINAR. APELO DA PARTE 

EMBARGANTE-EXECUTADA. NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA EM 

VIRTUDE DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO CONTRATO DE CONTA 

CORRENTE. MATÉRIA QUE NÃO SE CONFIGURA DE ORDEM PÚBLICA. 

Muito embora reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, 

as matérias de ordem pública suscitadas podem – e devem – ser 

reconhecidas pelo magistrado a quo. Todavia, suposta nulidade de 

contrato de confissão de dívida em virtude de abusividades contratuais no 

pacto de conta corrente firmado entre as partes não constitui matéria de 

ordem pública. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. DEMAIS RAZÕES 

PREJUDICIAIS. Mantida a intempestividade dos embargos à execução, não 

devem ser analisadas as razões recursais arguidas pelo apelante. APELO 

CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJ-SC – AC: 

03008919820168240015, Canoinhas, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, 

Data do julgamento: 31/10/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial). 

Diante do exposto, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC, REJEITO 

LIMINARMENTE OS EMBARGOS opostos ao Id. 10359152. 2. Destarte, 

INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Às providências. Colider/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001398-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALVES ZUNTO (REU)

ANDRE FELIX DE ABREU (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001398-28.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SUPREFOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: ANDRE FELIX DE ABREU, JEFERSON 

ALVES ZUNTO Vistos, etc. Trata-se de “ação ordinária de cobrança” 

ajuizada por SUPREFÓS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, representada por 

Daniela Reis Krambeck, em face de André Felix de Abreu e Jeferson 

Alves Zunto, ambos devidamente qualificados nos autos. Ao Id. 25950223, 

aportou aos autos informação de que as partes teriam entabulado acordo 

acerca da obrigação existente nos autos. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. DECIDO. 1 - Como se vê ao Id. 25950223, as 

partes transigiram quanto objeto da ação para fins de solução da lide, de 

modo que sua homologação é medida que se impõe. É bem verdade que o 

Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que a parte será 

representada em juízo por advogado legalmente habilitado (art. 105). 

Contudo, para atos materiais, tais como a transação, tal exigência pode 

ser abrandada, máxime em razão do reconhecimento das assinaturas dos 

acordantes e a petição ter sido subscrita por advogado do autor, o qual 

ostenta capacidade postulatória de comunicar a transação ao juízo. 

Portanto, no caso específico dos autos, afasta a necessidade de 

regularização da representação processual da parte demandada, 

podendo-se homologar a transação livremente pactuada. Nessa linha, 

confira-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

QUOTAS CONDOMINIAIS E DE TAXAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 

ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SENTENÇA 

CASSADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO 

VOLUNTÁRIO DA PARTE. ACORDO HOMOLOGADO, NOS MOLDES DO 

ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. 1. O equívoco na indicação das partes 

constante da sentença configura erro material passível de correção, 

conforme artigo 463, inciso I, do CPC. 2. Uma vez observados os 

requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a 

homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar 

na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de 

advogado (precedentes). 3. Mesmo diante da ausência de citação e da 

falta de poderes especiais do advogado para receber citação, o 

comparecimento voluntário da parte aos autos, por meio do oferecimento 

das contrarrazões, supre a falta daquele ato (CPC, artigo 214, § 1º), 

inexistindo óbice à aplicação do artigo 515, § 3º, do CPC, que autoriza o 

julgamento da demanda pelo Tribunal ad quem se se tratar de matéria 

eminentemente de direito e a causa estiver em condições de imediato 

julgamento (causa madura). 4. Recurso conhecido e provido para cassar 

a r. sentença, homologar o acordo entabulado entre as partes e extinguir o 

processo, comresolução de mérito, conforme artigos 515, § 3º, e 269, 

inciso III, ambos do CPC. (Acórdão n.634022, 20120110643746APC, 

Relator: ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

08/11/2012, Publicado no DJE: 19/11/2012. Pág.: 136). – Grifos meus. 

Assim, tendo em vista a manifestação de vontade das partes exaradas 

conjuntamente, tratando-se de partes capazes e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, HOMOLOGO o acordo colacionado ao Id. 

25950223, e, por consequência, SUSPENDO o presente feito até o 

cumprimento das condições estabelecidas na respectiva composição, com 

fulcro no art. 922 do CPC. 2 - Decorrido o prazo da suspensão, o que 

deverá ser certificado, pronuncie-se a parte requerente em 05 dias, desde 

logo cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total 

da quantia acordada e consequentemente extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II, do CPC. Às providências. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ALMYR CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE CASSIA OLIVEIRA AMARAL (REU)

FABIO LUIS OLIVEIRA AMARAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000511-44.2018.8.11.0009. AUTOR(A): EDEN 

ALMYR CAVALHEIRO REU: FABIO LUIS OLIVEIRA AMARAL, FABIANA DE 

CASSIA OLIVEIRA AMARAL, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por Eden Almyr Cavalheiro em face de Fabio Luis Oliveira Amaral, Fabiana 

de Cássia dos Santos Amaral e Caixa Econômica Federal –CEF. A parte 

autora informou (Id. 26583773 – pág. 1-3) nos autos que fez acordo 

extrajudicial com os requeridos Fabio Luis Oliveira Amaral e Fabiana de 

Cássia dos Santos Amaral, requerendo a homologação judicial, bem como 

solicitou a desistência do processo em relação à Caixa Econômica Federal 

– CEF. Ao Id. 26583773 – pág. 8-9, o Juízo condutor do feito, à época, 

homologou a desistência da ação quanto a Caixa Econômica Federal – 

CEF, e, em razão desta não integrar mais polo passivo, continuando o 

processo apenas para pessoas não elencadas no art. 109 da CF, declinou 

a competência, remetendo os autos para homologação do acordo 

extrajudicial. É o relatório. Fundamento e Decido. 1. Inicialmente, RECEBO o 

declínio de competência. 2. Ato contínuo, as partes entabularam acordo, 

sendo elas capazes, objeto lícito, possível, e determinado, e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico, não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Isto posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as 
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condições, homologo, por sentença, o acordo extrajudicial coligido ao Id. 

Id. 26583773 – pág. 1-3, pelas partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” (transação), do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as 

partes, nos termos do artigo 90, § 2º, do CPC. Com efeito, uma vez que a 

transação ocorreu antes da sentença, na forma do § 3º, art. 90 do mesmo 

diploma legal, ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Cada um responde pelos honorários de seus 

patronos, conforme termos do acordo. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, 

certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. Em 

tempo, RETIFIQUE-SE no Sistema PJe o polo passivo da demanda, 

excluindo a Caixa Econômica Federal – CEF, uma vez que não integra mais 

a lide. P. I. C. Às providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001635-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOZOEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTELINA PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

EURICO RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 25734334. COLÍDER, 22 de abril de 

2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 22/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA TEIXEIRA DE AGUILAR CANGUCU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 22/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 22/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 22/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001104-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COUTO MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 22 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001741-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)
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Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 22 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001247-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR OAB - SC27584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado a ser posteriormente expedido, com a devida emissão de guia 

junto ao site do tjmt.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001409-23.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARTINS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORICO SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001409-23.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

ELIZANGELA MARTINS FREITAS REQUERIDO: THEODORICO SILVA FILHO 

Vistos, etc. 1. Certifique-se a secretaria a tempestividade da contestação 

e, também, promova a retificação necessária junto ao Sistema PJe para 

constar o(a) causídico(a) da parte requerida. 2. Após, INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação, oportunidade em que deverá manifestar acerca das 

informações constantes no relatório de estudo psicossocial acostado ao 

Id. 24575067. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

devidamente certificado, tendo em vista o processo envolver interesse de 

incapaz, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público para manifestar o que entender de direito. Às 

providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36365 Nr: 3076-52.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GIANGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3076-52.2005.811.0009

Código Apolo n. 36365

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José Giangarelli, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Ante a concordância das partes, exequente e executada, com o cálculo 

elaborado pela contadoria judicial, este juízo proferiu decisão de 

homologação de cálculo nos autos dos embargos a execução (conforme 

cópia da decisão anexa à fl. 167), determinando a expedição dos ofícios 

requisitórios.

Expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos autos (fls. 

172-173), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – 

COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito 

de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e dos créditos decorrentes de benefício atrasado.

À fl. 175, fora determinada a intimação da Autarquia executada para 

manifestação, todavia, deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

conforme certidão de fl. 176.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 172-173, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 172-173, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 171.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000837-33.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. A. (REQUERENTE)

D. D. P. D. C. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 3ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000837-33.2020.8.11.0009 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]

->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 

(1268) POLO ATIVO: Nome: DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLÍDER 

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 894, SETOR SUL, CENTRO, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 Nome: L.B.DE A. POLO PASSIVO: Nome: JOEL 

BENICIO DE ALMEIDA Endereço: RUA TELES PIRES, 320, BOA 

ESPERANÇA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em local incerto 

e não sabido, acerca da decisão abaixo transcrita que deferiu as medidas 

protetivas em favor da vítima , a) Que o requerido permaneça distante da 

vítima no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; b) Que o requerido não 

mantenha contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) 

Que o requerido não frequente a residência da ofendida. Advertência o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à prisão e ainda, conste no 

mandado que o requerido poderá responder por eventual crime de 
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descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante estabelece 

o art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) Despacho/Decisão: 

Vistos etc. O Delegado de Polícia encaminhou o presente pedido de 

providência protetiva em favor de L.B.DE A. visando à imposição de 

restrições a JOEL BENICIO DE ALMEIDA, partes qualificadas. A vítima 

comunicou que sofreu ameaças de morte por parte do requerido, seu 

irmão, via mensagem de texto no celular.juntou o Pedido de Providências 

Protetivas. o relato do necessário. Fundamento. Decido. Diante da 

declaração da ofendida o fato é de urgência da medida pleiteada e merece 

pronto atendimento judicial, já que evidenciado que sofreu violência 

doméstica intentada pelo ofensor, consubstanciada em ameaças de morte, 

comprovadas pelos documentos que acompanham o pleito (ID: 31196023). 

Nessa senda, a Lei 11.340/2006 objetiva a prevenção de atos de violência 

física e psicológica contra a mulher, resguardando sua liberdade física e 

psíquica. No caso dos autos, a vítima se mostrou temorizada com a 

conduta do requerido, tal é que solicita nos presentes autos o deferimento 

de medidas protetivas de urgência, eis porque o juízo é pela adoção 

imediata de medidas contra o requerido. Frise-se que tais medidas tem 

como fundamento, inibir o contato entre as partes, a fim de cessar 

eventual progressão para atos mais graves por parte do requerido, e por 

consequência resguardar a integridade física da requerente. Diante do 

exposto, restando demonstrado que o comportamento do requerido, causa 

temor à ofendida, e sendo necessário resguardar a sua integridade física 

e mental, com fundamento no art. 22 da Lei n°. 11.340/06, DEFIRO, em 

parte, o pedido formulado na exordial para DETERMINAR: a) Que o 

requerido permaneça distante da vítima no limite mínimo de 200 (duzentos) 

metros; b) Que o requerido não mantenha contato com a ofendida por 

qualquer meio de comunicação; c) Que o requerido não frequente a 

residência da ofendida. INDEFIRO o pedido de afastamento do lar, domicílio 

ou local de convivência, pois, além dos endereços dos envolvidos serem 

diversos, a própria ofendida afirmou em sua declaração não saber ao 

certo o paradeiro do ofensor. EXPEÇA-SE mandado de obrigação e 

notificação ao pretenso agressor, com advertência de que o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-lo à prisão e ainda, conste no 

mandado que o requerido poderá responder por eventual crime de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante estabelece 

o art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Conste do mandado, 

a possibilidade de ser requisitada pelo encarregado do cumprimento, se 

necessário, imediata força policial moderada para a efetivação das 

medidas, independentemente de nova determinação judicial, ante a 

urgência no cumprimento. Considerando que as medidas protetivas são 

relações jurídicas continuativas, e assim, não fazem coisa julgada material 

(arts. 505, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, LMP), podendo assim, serem 

revistas a qualquer tempo, entendo, que os efeitos das medidas ora 

deferidas terão validade pelo prazo de 06 (seis) meses. Assim, deverá o 

oficial de justiça intimar a ofendida dando-lhe ciência da presente decisão, 

bem como do prazo de 06 (seis) meses de validade, ressaltando que, 

independentemente de nova intimação, deverá no prazo de 10 (dez) dias, 

após os 06 (seis) meses, comparecer a defensoria/advogado/ministério 

público peticionando ou a Secretaria, para informar da necessidade de 

ainda manter as medidas protetivas em vigor, detalhando os motivos, 

salientando que, em caso de inércia, as medidas perderão a eficácia 

automaticamente. INTIME-SE a vítima, sua defesa (se houver), o agressor 

e ciência ao Ministério Público. Após, decorrido o prazo recursal, 5 dias 

para as de natureza criminal (art. 22, I a III, Lei 11.340/2006) e 15 dias para 

as de natureza cível (art. 22, IV a V, Lei 11.340/2006), conforme o caso, 

CERTIFIQUE-SE, em seguida, traslade-se cópia ao IP e/ou a ação penal 

respectiva e ARQUIVE-SE. Saliento, finalmente, caso não o ofensor não 

seja encontrado para intimação pessoal, INTIME-O por edital. Sirva a cópia 

da presente decisão como mandado/carta precatória/ofício. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MOCCI GAIARDONI, 

digitei. COLÍDER, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. Assinado eletronicamente por: 

F R A N C I E L I  M O C C I  G A I A R D O N I  1 6 / 0 4 / 2 0 2 0  1 3 : 4 5 : 2 3  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASHYKCTBQ ID do documento: 

31282278 PJEDASHYKCTBQ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122663 Nr: 421-82.2020.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PLACIDO GONÇALVES, GABRIEL 

HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 CERTIFICO que a ação penal referente a este feito fora distribuída no PJE 

sob o n. 1000861-61.2020.8.11.0009, bem como fora juntado o pedido de 

prisão domiciliar em nome de Jhonatan Placido Gonçalves na referida 

ação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002022-77.2018.8.11.0009. REQUERENTE: HELENA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos; Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos pela parte embargante em 

face da sentença proferida. Narra a parte embargante, em suma, que a 

sentença supracitada teria sido omissa quanto ao requerimento de 

inversão do ônus da prova e de produção da prova documental, 

testemunhal e do depoimento pessoal do representante legal do banco 

reclamado/embargado constante no petitório inicial, o que ensejou no 

cerceamento de defesa. Os embargos de declaração foram opostos 

tempestivamente, consoante certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na 

forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção 
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do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos infringentes 

aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida 

apenas como consequência da correção de premissa equivocada no 

julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão para 

operar novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso no momento de prolação da sentença, quanto ao 

requerimento de inversão do ônus da prova e de produção da prova 

documental, testemunhal e do depoimento pessoal do representante legal 

do banco reclamado/embargado constante no petitório inicial, o que 

ensejou no cerceamento de defesa. Contudo, tal fundamento não 

prospera, eis que o Magistrado prolator da sentença - a meu ver de 

maneira irreprochável - entendeu que a prova documental constante nos 

autos é o suficiente para aferir que o contrato foi celebrado. De outro lado, 

o artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado 

conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis para 

resolução da lide e formação de seu livre convencimento. Assim, o 

argumento posto em discussão não se amolda à nenhuma hipótese do art. 

1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os embargos de declaração têm os seus 

lindes delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo inviáveis se inexiste 

omissão, dúvida ou contradição do aresto embargado, não se prestando 

ao rejulgamento da causa". Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 

(94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. 

STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de 

Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o fito de aclarar qualquer 

dúvida, embora tenha restado claro que o que o embargante almeja é a 

reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 

973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO DA 

EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

COLÍDER, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI RODRIGUES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001625-18.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IRANI RODRIGUES PECANHA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos; Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos pela parte embargante em 

face da sentença proferida. Narra a parte embargante, em suma, que a 

sentença supracitada teria sido omissa quanto ao requerimento de 

inversão do ônus da prova e de produção da prova documental, 

testemunhal e do depoimento pessoal do representante legal do banco 

reclamado/embargado constante no petitório inicial, o que ensejou no 

cerceamento de defesa. Os embargos de declaração foram opostos 

tempestivamente, consoante certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na 

forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos infringentes 

aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida 

apenas como consequência da correção de premissa equivocada no 

julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão para 

operar novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso no momento de prolação da sentença, quanto ao 

requerimento de inversão do ônus da prova e de produção da prova 

documental, testemunhal e do depoimento pessoal do representante legal 

do banco reclamado/embargado constante no petitório inicial, o que 

ensejou no cerceamento de defesa. Contudo, tal fundamento não 

prospera, eis que o Magistrado prolator da sentença entendeu que a 
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prova documental era o suficiente para comprovar que o contrato foi 

realizado - e convenhamos, o julgador foi irreprochável nesse ponto. De 

outro lado, o artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao 

Magistrado conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis 

para resolução da lide e formação de seu livre convencimento. Assim, o 

argumento posto em discussão não se amolda à nenhuma hipótese do art. 

1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os embargos de declaração têm os seus 

lindes delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo inviáveis se inexiste 

omissão, dúvida ou contradição do aresto embargado, não se prestando 

ao rejulgamento da causa". Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 

(94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. 

STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de 

Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o fito de aclarar qualquer 

dúvida, embora tenha restado claro que o que o embargante almeja é a 

reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 

973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO DA 

EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-73.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000899-73.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ELIANE DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLUCE NUBIA 

BALDO DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 20 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SIMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000622-28.2018.8.11.0009. REQUERENTE: OSMAR SIMONI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Relatório dispensado em razão do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida com a 

finalidade de suprir inexatidão material apontada na sentença retro, em 

razão da equivocada indicação dos índices de correção sobre o valor 

fixado no dispositivo. Instada a se manifestar, a parte embargada 

quedou-se inerte. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. 

Perlustrando os autos denoto que a parte embargante tem razão, eis que 

na sentença condenatória à obrigação de pagar quantia certa, houve a 

fixação equivocada quanto à correção monetária sobre o montante fixado. 

Nesta senda, tratando-se de condenação a fim de reparar única e 

exclusivamente dano material, é de rigor o provimento dos presentes 

embargos para sanar a inexatidão material apontada. Dessa forma, passa 

a constar na parte dispositiva da sentença vergastada: “Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 12.871,56 (Doze mil, oitocentos e setenta e 

um reais, e cinquenta e seis centavos), de acordo com as notas fiscais 

juntadas, solicitado a título de ressarcimento pela construção da 

eletrificação rural, devidamente corrigido pelo índice do INPC desde a data 

do efetivo prejuízo e incidência de juros simples de 1% ao mês a partir da 

citação.” Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos 

presentes embargos declaratórios, para sanar a inexatidão material da 

sentença prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC. PERMANECEM intactos os 

demais termos da sentença proferida no presente feito. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE no que couber a sentença anterior, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010264-08.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PIRES MORARI JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LAURA METELLO DE FREITAS OAB - SP322657 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO MEINBERG FRANCO OAB - SP186391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010264-08.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: ISIS PIRES MORARI JUNQUEIRA 

EXECUTADO: JOSE DE LIMA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 
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artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de Embargos à Execução oposto 

por JOSE DE LIMA, em face da Execução de Título Extrajudicial movida por 

ISIS PIRES MORARI JUNQUEIRA, que pretende receber valores na 

importância de R$ 6.742,84 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e 

oitenta e quatro centavos). Porém, os embargos foram opostos sem a 

garantia do juízo, requisito essencial para seu conhecimento. Assim os 

Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da 

regra do § 1º, do artigo 53, da Lei N.º 9.099/1995, ou seja, de que somente 

serão opostos os Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou 

seja, se seguro o juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. 

Ressalto que deve ser dado prioridade para o pagamento em dinheiro para 

garantia efetiva do feito, (artigo 835, I do CPC). O art. 53, §1º desta Lei 

prevê a penhora como pressuposto para o oferecimento de embargos. 

Este também é o entendimento previsto no Enunciado 117: Enunciado 117 - 

É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se 

aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras 

próprias quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 

DA LEI N. 9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) 

Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do embargante, a 

Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, 

julgo IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados, ante a ausência de 

garantia do Juízo. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem 

honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. 

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar memorial atualizado de cálculo e impulsionar o presente feito. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de abril de 2020. Ricardo Frazon 

Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-12.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0016480A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010223-12.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: LUIS PAULO BATISTA 

EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por NATURA COSMÉTICOS S.A, em face da 

Execução de sentença movida por LUIS PAULO BATISTA, que pretende 

receber valores na importância de R$ 10.000,0 devidamente atualizado. A 

parte executada opôs Embargos à Execução quanto a forma de 

atualização do cálculo, alegando que não concorda com os cálculos 

apresentados pelo I. Contador no ID 2952540, a Executada realizou o 

cálculo com base no índice IGP-M (FGV) e o utilizado pelo I. Contador, pelo 

índice INPC/IBGE. Verificando a sentença prolatada nos autos (ID 

2952499) “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

reclamante, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos 

autos, bem como CONDENO a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais), a título de indenização 

por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 

161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da 

norma expressa do artigo 55 e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95”. 

Nota-se que o evento danoso ocorreu em 14/12/2012 e prolação da 

sentença se deu em 06/12/2013. A Executada questiona o valor 

executado em razão da forma da atualização, todavia, não merece ser 

acolhida, posto que o cálculo realizado pela Executada levou em 

consideração apenas a data da sentença, qual seja 06/12/2013, desta 

forma a diferença no cálculo se dá quanto aos juros, e, portanto, o valor 

atribuído pelo i. Contador é a mais correta. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo 

IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados. Determinando o 

prosseguimento da execução em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A, 

em seus ulteriores termos, para que deposite, no prazo de 10 dias, o valor 

da diferença de R$ 422,97 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e 

sete centavos), devendo ser atualizando com juros de mora legais em 1% 

(um por cento) ao mês, bem como a correção monetária, ambos a partir de 

09/09/2016 (data da última atualização – ID 2952540) até a data do efetivo 

pagamento. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO COSMO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000201-20.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: STAR - TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA EXECUTADO: SEBASTIAO COSMO DA SILVA 

Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade arguida por Sebastiao 

Cosmo da Silva, em virtude da ação de execução de título extrajudicial, 

referente ao contrato de prestação de serviços celebrado com o 

exequente STAR TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP. A 
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excipiente alega que, em apertada síntese, a inexigibilidade do título e a 

suspensão da presente demanda. Deixo de determinar a intimação da 

parte exequente, eis que a matéria pode ser apreciada pelo juízo de ofício. 

É o relatório. Fundamento e Decido. De plano, destaco que a exceção de 

pré-executividade é instrumento posto à disposição do executado para 

que suscite teses defensivas relativas a matérias conhecíveis de ofício e 

que não demandem dilação probatória, tudo conforme Súmula 393 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pela 

Executada, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no 

nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão 

existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC. Segundo Maria Helena 

Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que 

exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao executado para 

submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou 

embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção 

só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à 

evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação 

probatória.” Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria 

de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas 

de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação 

probatória. O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto 

que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, 

com esteio no 543-C do Código de Processo Civil/73 definiu: “1. A exceção 

de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória.” (REsp 1110925/SP) Diante destas 

considerações, passo a análise da exceção de pré-executividade. A 

objeção de pré-executividade é um incidente processual que tem por 

finalidade trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas 

mediante cognição exauriente da matéria nele vinculada, a ser de plano 

realizada pelo juiz. As matérias que podem ser alegadas no incidente em 

exame referem-se às questões processuais de ordem pública, que 

versem sobre a existência e validade do processo executivo ou de seus 

atos: condições da ação executiva, pressupostos do processo executivo, 

e a observância do menor sacrifício do devedor e as questões de mérito 

que “só são objeto de conhecimento na execução de uma forma indireta e 

sumária. Prima facie, qualquer disputa mais profunda que se ponha acerca 

de sua ocorrência não poderá ser dirimida dentro do processo executivo.” 

TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução (“exceção de 

pré-executividade”) e as leis de reforma do Código de Processo Civil. São 

Paulo: RT, 2007. p. 576. (Coleção de Estudos de Execução Civil Humberto 

Theodoro Júnior). Por fim, a exceção de Pré-Executividade é uma via 

excepcional e a discussão possível restringe-se à higidez do título 

executivo, isto é, sua existência, validade e eficácia. Analisando a inicial 

do presente incidente, observo que a EXCIPIENTE sustenta inexigibilidade 

do título. À excipiente não assiste razão, insta salientar que o contrato 

objeto da demanda preenche todos os requisitos elencados no art. 784 do 

CPC. Registra-se ainda que, o excipiente sequer embargou a execução 

quando foi determinado o pagamento, da mesma forma deixou de 

comparecer à audiência de conci l iação no processo 

1001159-87.2019.8.11.0009, em trâmite nesta comarca, de modo que os 

autos serão extinção sem resolução do mérito, caracterizando o 

desinteresse por parte excipiente, desta forma o pleito de suspensão do 

feito executivo merece ser rejeitado. Finalmente, verifica-se que a 

executada não aportou aos autos qualquer prova capaz de demonstrar 

má-fé por parte da exequente, sendo assim deve ser rejeitado. 

DISPOSITIVO Diante do Exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

NÃO ACOLHO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta. Intime-se 

o devedor, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague a quantia apontada pela credora, sob pena de prosseguimento 

da execução. Efetuado o pagamento, libere-se a quantia à parte 

reclamada e arquive-se o processo. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-38.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA OAB - MS18794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000438-38.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos; Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes 

opostos pela parte embargante em face da sentença proferida. Narra a 

parte embargante, em suma, que a sentença supracitada teria sido 

omissa, uma vez que não considerou as alegações e documentos 

acostados aos autos, hábeis a ensejar a má-fé da parte embargada e, 

consequentemente, a penalidade requerida de pagamento em dobro do 

valor discutido. Os embargos de declaração foram opostos 

tempestivamente, consoante certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na 

forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos infringentes 

aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser admitida 

apenas como consequência da correção de premissa equivocada no 

julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento. A parte embargante afirma que este Juízo foi 

omisso no momento de prolação da sentença, ao deixar de considerar as 

alegações e documentos acostados aos autos, hábeis a ensejar a má-fé 

da parte embargada e, consequentemente, a penalidade requerida de 

pagamento em dobro do valor discutido. Contudo, tal fundamento não 

prospera, eis que o Magistrado entendeu que não havia má-fé, 

interpretando os elementos dos autos como ditou o seu convencimento. 

De outro lado, o artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe 

ao Magistrado conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou 

inúteis para resolução da lide e formação de seu livre convencimento. 

Assim, o argumento posto em discussão não se amolda à nenhuma 

hipótese do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os embargos de 
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declaração têm os seus lindes delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo 

inviáveis se inexiste omissão, dúvida ou contradição do aresto 

embargado, não se prestando ao rejulgamento da causa". Precedentes: 

STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 (94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito 

Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED 

no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 

406/412.4. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o 

fito de aclarar qualquer dúvida, embora tenha restado claro que o que o 

embargante almeja é a reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso 

Especial Nº 973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE 

VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO 

DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o teor da 

manifestação e comprovante de pagamento id. 30659728 e seguintes, 

para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001664-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI PESSUTTI BARRINUEVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º 

do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s)/recorridas, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao recurso inominado ID. 

30270360, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PARANHAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

HOTEIS.COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA OAB - SP178186 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente (s) e 

requerida (s) por intermédio de seus procuradores, para ciência da 

certidão da contadoria id. 30491944 e cálculos id. 30491949, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000941-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 7.252,81 (sete mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), com os 

acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010644-02.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente (s) e 

executada (s) por intermédio de seus procuradores, para ciência da 

certidão da contadoria id. 30436595, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000264-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUERCIO RIBEIRO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 1.044,02 (mil e quarenta 

e quatro reais e dois centavos), com os acréscimos legais e custas 

processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o 

prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000914-76.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERMERSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o teor dos embargos à 

execução id. 30969968 e seguintes, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000252-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERNANDES PEREIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

id.31340947, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, no prazo de 

10 (dez) .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000500-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LIMA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 15.257,73 (quinze mil, 

duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), conforme 

cálculo acostado aos autos no id. 24817249, com os acréscimos legais e 

custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000836-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o teor da manifestação id. 

31336004 e extrato de conta judicial id. 31429754, para, querendo pugnar 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000523-92.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, por todo o teor da manifestação id. 31336003 e extrato de 

conta judicial id. 31429784, para, querendo pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SOARES ARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a 

manifestação de ID. 31428301 e comprovante de pagamento de ID. 

31428303, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 

(ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certidão Certifico que deixo de expedir 

alvará eletrônico para a exequente, por ora, pois no id. 25774183 consta 

comprovante de pagamento depositado diretamente na conta da 

procuradora da exequente. Certifico, ainda, que em consulta à conta 

judicial verifiquei que só há depositado R$ 670,27 (seiscentos e setenta 

reais e vinte sete centavos), conforme extrato anexo. Certifico, ainda, que 

passo a intimar as partes, através dos procuradores, para, querendo 

pugnarem o que entender pertinente, no prazo de cinco dias. COLÍDER, 22 

de abril de 2020. ANA MARIA GUIMARÃES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-20.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DANTAS DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CERTIDÃO Certifico que deixo de expedir, 

por ora, alvará eletrônico de liberação de valores em favor do exequente, 

tendo em vista que ao compulsar os autos não localizei procuração 

outorgando poderes especiais para receber e dar quitação aos causídicos 

que representam o exequente. Certifico, ainda, que passo a impulsionar os 

autos para intimar a parte exequente, através do advogado, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente no prazo de cinco dias. 

COLÍDER, 22 de abril de 2020. ANA MARIA GUIMARÃES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000906-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA (REQUERENTE)

ALCIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

A. DE PAULO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000906-36.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALCIDES PEREIRA, 

ALMERINDA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, A. DE PAULO 

& CIA. LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, 

da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento 

do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em 

face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, 

do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Analisando os autos com vagar é possível inferir 

que a parte executada apresentou comprovante de pagamento. 

Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento mencionado 

alhures, a parte exequente deu se por satisfeita e requereu o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os 

bens ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante 

o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. Proceda a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 
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distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO COSMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000201-20.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: STAR - TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA EXECUTADO: SEBASTIAO COSMO DA SILVA 

Vistos. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade arguida por Sebastiao 

Cosmo da Silva, em virtude da ação de execução de título extrajudicial, 

referente ao contrato de prestação de serviços celebrado com o 

exequente STAR TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP. A 

excipiente alega que, em apertada síntese, a inexigibilidade do título e a 

suspensão da presente demanda. Deixo de determinar a intimação da 

parte exequente, eis que a matéria pode ser apreciada pelo juízo de ofício. 

É o relatório. Fundamento e Decido. De plano, destaco que a exceção de 

pré-executividade é instrumento posto à disposição do executado para 

que suscite teses defensivas relativas a matérias conhecíveis de ofício e 

que não demandem dilação probatória, tudo conforme Súmula 393 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pela 

Executada, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no 

nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão 

existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC. Segundo Maria Helena 

Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que 

exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao executado para 

submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou 

embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção 

só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à 

evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação 

probatória.” Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria 

de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas 

de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação 

probatória. O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto 

que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, 

com esteio no 543-C do Código de Processo Civil/73 definiu: “1. A exceção 

de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória.” (REsp 1110925/SP) Diante destas 

considerações, passo a análise da exceção de pré-executividade. A 

objeção de pré-executividade é um incidente processual que tem por 

finalidade trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas 

mediante cognição exauriente da matéria nele vinculada, a ser de plano 

realizada pelo juiz. As matérias que podem ser alegadas no incidente em 

exame referem-se às questões processuais de ordem pública, que 

versem sobre a existência e validade do processo executivo ou de seus 

atos: condições da ação executiva, pressupostos do processo executivo, 

e a observância do menor sacrifício do devedor e as questões de mérito 

que “só são objeto de conhecimento na execução de uma forma indireta e 

sumária. Prima facie, qualquer disputa mais profunda que se ponha acerca 

de sua ocorrência não poderá ser dirimida dentro do processo executivo.” 

TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução (“exceção de 

pré-executividade”) e as leis de reforma do Código de Processo Civil. São 

Paulo: RT, 2007. p. 576. (Coleção de Estudos de Execução Civil Humberto 

Theodoro Júnior). Por fim, a exceção de Pré-Executividade é uma via 

excepcional e a discussão possível restringe-se à higidez do título 

executivo, isto é, sua existência, validade e eficácia. Analisando a inicial 

do presente incidente, observo que a EXCIPIENTE sustenta inexigibilidade 

do título. À excipiente não assiste razão, insta salientar que o contrato 

objeto da demanda preenche todos os requisitos elencados no art. 784 do 

CPC. Registra-se ainda que, o excipiente sequer embargou a execução 

quando foi determinado o pagamento, da mesma forma deixou de 

comparecer à audiência de conci l iação no processo 

1001159-87.2019.8.11.0009, em trâmite nesta comarca, de modo que os 

autos serão extinção sem resolução do mérito, caracterizando o 

desinteresse por parte excipiente, desta forma o pleito de suspensão do 

feito executivo merece ser rejeitado. Finalmente, verifica-se que a 

executada não aportou aos autos qualquer prova capaz de demonstrar 

má-fé por parte da exequente, sendo assim deve ser rejeitado. 

DISPOSITIVO Diante do Exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

NÃO ACOLHO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta. Intime-se 

o devedor, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague a quantia apontada pela credora, sob pena de prosseguimento 

da execução. Efetuado o pagamento, libere-se a quantia à parte 

reclamada e arquive-se o processo. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-12.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0016480A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010223-12.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: LUIS PAULO BATISTA 

EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por NATURA COSMÉTICOS S.A, em face da 

Execução de sentença movida por LUIS PAULO BATISTA, que pretende 

receber valores na importância de R$ 10.000,0 devidamente atualizado. A 

parte executada opôs Embargos à Execução quanto a forma de 

atualização do cálculo, alegando que não concorda com os cálculos 

apresentados pelo I. Contador no ID 2952540, a Executada realizou o 

cálculo com base no índice IGP-M (FGV) e o utilizado pelo I. Contador, pelo 

índice INPC/IBGE. Verificando a sentença prolatada nos autos (ID 

2952499) “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

reclamante, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos 

autos, bem como CONDENO a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais), a título de indenização 

por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 

161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da 

norma expressa do artigo 55 e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95”. 
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Nota-se que o evento danoso ocorreu em 14/12/2012 e prolação da 

sentença se deu em 06/12/2013. A Executada questiona o valor 

executado em razão da forma da atualização, todavia, não merece ser 

acolhida, posto que o cálculo realizado pela Executada levou em 

consideração apenas a data da sentença, qual seja 06/12/2013, desta 

forma a diferença no cálculo se dá quanto aos juros, e, portanto, o valor 

atribuído pelo i. Contador é a mais correta. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo 

IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados. Determinando o 

prosseguimento da execução em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A, 

em seus ulteriores termos, para que deposite, no prazo de 10 dias, o valor 

da diferença de R$ 422,97 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e 

sete centavos), devendo ser atualizando com juros de mora legais em 1% 

(um por cento) ao mês, bem como a correção monetária, ambos a partir de 

09/09/2016 (data da última atualização – ID 2952540) até a data do efetivo 

pagamento. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010264-08.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PIRES MORARI JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LAURA METELLO DE FREITAS OAB - SP322657 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010264-08.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: ISIS PIRES MORARI JUNQUEIRA 

EXECUTADO: JOSE DE LIMA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de Embargos à Execução oposto 

por JOSE DE LIMA, em face da Execução de Título Extrajudicial movida por 

ISIS PIRES MORARI JUNQUEIRA, que pretende receber valores na 

importância de R$ 6.742,84 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e 

oitenta e quatro centavos). Porém, os embargos foram opostos sem a 

garantia do juízo, requisito essencial para seu conhecimento. Assim os 

Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da 

regra do § 1º, do artigo 53, da Lei N.º 9.099/1995, ou seja, de que somente 

serão opostos os Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou 

seja, se seguro o juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. 

Ressalto que deve ser dado prioridade para o pagamento em dinheiro para 

garantia efetiva do feito, (artigo 835, I do CPC). O art. 53, §1º desta Lei 

prevê a penhora como pressuposto para o oferecimento de embargos. 

Este também é o entendimento previsto no Enunciado 117: Enunciado 117 - 

É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se 

aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras 

próprias quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 

DA LEI N. 9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) 

Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do embargante, a 

Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, 

julgo IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados, ante a ausência de 

garantia do Juízo. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem 

honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. 

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar memorial atualizado de cálculo e impulsionar o presente feito. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de abril de 2020. Ricardo Frazon 

Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NEVES COUTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001767-71.2019.8.11.0046. AUTOR(A): LOURDES 

NEVES COUTRIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

1 – Intime-se o INSS para comprovar a implantação do benefício 

previdenciário ao autor, conforme fora determinada na sentença, em 5 

dias. Após, visto que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens. 2 – Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 17 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001799-76.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DELFINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001799-76.2019.8.11.0046. AUTOR(A): PAULO 

DELFINO DOS SANTOS REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 
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Vistos. 1 – Intime-se o INSS para comprovar a implantação do benefício 

previdenciário ao autor, conforme fora determinada na sentença, em 5 

dias. Após, visto que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens. 2 – Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 22 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001024-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DE JEZUS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA EUSELEIDE ARRAIS SILVA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em substituição. Ana Paula de Jesus Moura ajuizou Ação de 

interdição em face de Antônia Euseleide Arrais Silva Lopes, ambas 

qualificadas nos autos. I) Aduziu a requerente, em síntese, que a 

interditanda é sua mãe e que esta é portadora de Esquizofrenia (CID 

F10.F20), II) que em razão da patologia a interditanda está funcional e 

cognitivamente impedida de participar plena e efetivamente da vida em 

sociedade necessitando de cuidados especiais, III)) requereu a 

concessão de tutela de urgência provisória para o fim de nomear a 

requerente curadora provisória e no mérito a procedência dos pedidos 

contidos na exordial. Juntou documentos. Tutela de urgência deferida (ID 

15552356). Audiência de instrução realizada (ID 16431396). Relatório 

social (ID 19724288). Estudo Psicológico (ID27157708). Manifestação do 

Ministério Público a favor da decretação da interdição, bem como, 

nomeação da requerente como curadora da interditanda (ID 27562121). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. No ordenamento jurídico há o instituto da curatela a fim de 

resguardar os direitos das pessoas com deficiência. Oportuno 

transcrever as disposições dos artigos 84, caput, e §1º, e 85, caput, da 

Lei nº 13.146/2015: "Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas.§ 1o Quando necessário, a pessoa com 

deficiência será submetida à curatela, conforme a lei." "Art. 85. A curatela 

afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial. No caso dos autos, os laudos médicos juntados 

consignaram que a interditanda possui doença incapacitante acima 

mencionada, corroborado pelo laudo psicossocial, em que constatou-se o 

seguinte: “(...) diante desta avaliação posso relatar que foi encontrado 

dados emocional, comportamental ou psicológico/mental no qual justifique 

o deferimento da CURATELA, como observado A Sra. Antônia não possui 

percepção do que deve ou não fazer, bem como a mesma não possui 

condições de manter sua vida cível sem a orientação de terceiros (...)” 

Demonstrada está, portanto, a incapacidade da requerida para gerir e 

administrar seus bens, de modo que a nomeação de curadora vai ao 

encontro de seus interesses, a fim de resguardar seus direitos. Assim, 

considerando também que a autora é filha da interditanda e já está 

cuidando dela, entendo de bom alvitre sua nomeação como curadora 

definitiva, ainda mais porque outros parentes não se apresentaram para 

exercer este munus. Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Antônia Euseleide Arrais Silva Lopes, consignando que ela é incapaz para 

gerir e administrar seus bens e rendas. Nomeio Ana Paula de Jesus Moura 

como curadora definitiva da interditada mediante termo de compromisso. 

Confirmo a tutela antecipada anteriormente concedida. Proceda a 

serventia nos moldes do que dispõe o artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil, c.c. art. 9º, III, do Código Civil. Expeça-se certidão para 

cobrança dos honorários já fixados em ID 15534785 no importante de 02 

(dois) URH, em favor da advogada dativa THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB/MT nº. 23580/O Diante do fato de que a curadora é filha da 

interditada, bem como que não há notícia de ser a interditada proprietária 

de patrimônio de grande vulto, desnecessária a prestação de contas. 

Notifique-se o Ministério Público. Após, com o trânsito em julgado não 

havendo mais pendências, arquivem os autos. P. I. C. Comodoro/MT, 22 de 

abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126123 Nr: 4602-83.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.

 Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, a implantar o benefício no prazo de 10 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 ou comprove que já 

implantou o referido benefício, devendo, para tanto, ser expedida carta 

precatória à Justiça Federal para que o INSS cumpra com a obrigação de 

implantar o benefício conforme a presente decisão.

 Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 

item anterior, além da aplicação da multa diária, será extraída cópia dos 

autos e remetida ao Ministério Público para instauração de procedimento 

em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de desobediência.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de sua procuradoria por remessa 

eletrônica dos autos para, querendo, apresentar impugnação à presente 

execução.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126123 Nr: 4602-83.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento parcial e definitivo de sentença (de 

parcela incontroversa) em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social – que fora julgada parcialmente procedente.

O requerente afirma que a Autarquia Federal não cumpriu com a decisão 

proferida por este Juízo.

 A Autarquia Federal arguiu que o segurado passou pela perícia médica e 

que esta concluiu pela existência de incapacidade tão somente até a data 

da realização do exame, razão pela qual, cessou o benefício.

 Posteriormente, o requerente informou que o INSS – Instituto Nacional de 

Seguro Social – deveria estar concedendo o benefício de aposentadoria 

por invalidez e acrescentou ainda que o já possui 70 (setenta) anos de 

idade, o que dispensa o exame pericial revisional, tornando-o isento.

Diante do exposto, determino que a gestora geral solicite a conversão do 

benefício conforme abaixo discriminado por meio do sistema Jus 

Convênios:

 1. Nome do Segurado: ANTÔNIO MOSSI

2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez

3. Data do início do benefício: 30.10.2006

Intime-se o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social – para cumprir a 

obrigação de fazer que lhe fora imputada na sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126123 Nr: 4602-83.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito intimando a 

advogada da parte autora para dar prosseguimento ao feito, praticando o 

ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, III, § 1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112078 Nr: 6182-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito intimando 

advogado da parte autora para manifestar acerca da juntada de ref. 114, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122094 Nr: 2980-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADAILSON NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CAETANO 

JUNIOR - OAB:57792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 20 3 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito INTIMANDO a 

parte autora na pessoa de seu advogado para dar prosseguimento ao 

feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 485, III, § 1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 

da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74631 Nr: 987-90.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO, AGROPECUÁRIA CENTRO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE C. OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:330.940/SP, MARCELO RULI - OAB:135305

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 2475-80.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APTRANS – ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 3630-21.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE RPP LTDA ME, Antônio Jaques 

Nunes Cavalcante, RONI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

dias, se manifestar acerca dos embargos de ref: 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81748 Nr: 3858-93.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P H LOPES MECANICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para no prazo de 15 

dias, se manifestar acerca dos embargos de ref: 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 3472-29.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97471 Nr: 5455-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J S DAMASCENO REFEIÇOES - ME, JULIO 

CESAR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 
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portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001777-18.2019.8.11.0046. AUTOR(A): JOSE 

NAMBIKWARA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação. Decido. Tendo em vista o acordo juntado aos autos, 

homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes, sendo que suas 

cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos. Expeça-se alvará de levantamento em favor do 

autor dos valores depositados. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comodoro/MT, 22 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em Substituição

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001219-46.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN SILVA TAFAREL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas a manifestar quanto à juntada do 

laudo pericial. , 20 de abril de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas a manifestar quanto à juntada do 

laudo pericial. , 20 de abril de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001182-19.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas a manifestar quanto à juntada do 

laudo pericial. , 20 de abril de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001187-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI RAFALSKY BOONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas a manifestar quanto ao laudo 

pericial. , 20 de abril de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

INTIMAÇÃO Ficam as partes intimadas da juntda do laudo pericial. , 20 de 

abril de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002201-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO MOREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GISELINE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

GISLIANE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

GISLAINE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

 

MM. Juiz, Em atenção à determinação retro, o Ministério Público apresenta 

os seguintes quesitos: 1. A interditanda é portadora de doença? 2. Em 

caso positivo, que espécie de doença apresenta? 3. A doença é de 

caráter transitório ou permanente? 4. Por força da doença de que é 

portadora, está a interditanda impossibilitada de administrar seus bens 

e/ou de praticar os demais atos da vida civil? 5. Em razão da doença, pode 

a interditanda exprimir com clareza sua vontade? 6. Por conta da doença 

em questão, é recomendável que a interditanda more sozinha? Ele possui 

discernimento suficiente para decidir a respeito disso? 7. Ela possui 

capacidade de se autodeterminar? 8. Recomendações e conclusões 

finais. Comodoro/MT, 13 de março de 2020. Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001948-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a audiência de conciliação fora 

agendada para 31 de julho de 2020, 15h. , 22 de abril de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000060-34.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000060-34.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: JOAQUIM MANOEL DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO 

MANOEL DA SILVA Vistos. JOAQUIM MANOEL DA SILVA ajuíza Ação de 

interdição com pedido de tutela de urgência contra ANTONIO MANOEL DA 

SILVA todos devidamente qualificados nos autos. Sustenta em apertada 

síntese que a requerida possui déficit intelectual, sendo este pensionista 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Argumentou que o 

interditando é acamado e que possui dificuldade de locomoção. Requer em 

sede de tutela de urgência que seja nomeado curador provisório do 

requerido. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a emenda da 

inicial. Com a entrada em vigor da Lei n.º13.146/2015 a pessoa com 

deficiência, por si só, não é considerada incapaz para os atos da vida 

civil. Desta feita, o instituto da interdição num olhar prima facie teria sido 

expurgado do ordenamento jurídico brasileiro, considerando que agora 

cuidar-se-á, apenas, de curatela específica, para determinados atos. 

Ocorre que, a curatela é um instituto que tem por finalidade assegurar a 

devida administração dos bens de uma pessoa que, em geral, por uma 

enfermidade, está impedido de exercê-lo. Essa administração concerne ao 

patrimônio, podendo ser, a depender do caso concreto, menos ou mais 

abrangente. O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.767, modificado pela 

lei 13.146/2015 disciplina os casos sujeitos a curatela. Vejamos: Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; II - revogado; III - os 

ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV - revogado; V - os pródigos. 

Quanto à legitimidade, o mesmo diploma, em seu artigo 1.768, modificado 

pela lei 13.146/2015 informa a ordem dos legitimados para propor a ação 

competente; a de interdição. No que concerne ao pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada em caráter incidental, o juiz deve 

observar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isto é, o 

periculum in mora e o fumus boni juris exigidos pelo art. 300 do CPC. 

Observa-se que o interditando é portador de enfermidade que lhe 

impossibilita de efetuar seus próprios cuidados pessoais, bem como lhe 

afeta a comunicação, conforme prontuário médico, os quais, cumulados, 

podem, em uma análise preliminar, prejudicar os atos básicos das 

atividades civis. Pelo exposto, após uma análise superficial, defiro o 

pedido de tutela provisional, nomeando, em caráter provisório, JOAQUIM 

MANOEL DA SILVA curador provisório de seu genitor, ANTONIO MANOEL 

DA SILVA. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada na inicial 

para nomear JOAQUIM MANOEL DA SILVA, curador provisório de 

ANTONIO MANOEL DA SILVA, determinando que se lavre o respectivo 

termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, a realizar os 

atos necessários para gerir e administrar os bens do interditando inclusive 

para fins de recebimento de benefícios previdenciários, ficando o curador 

nomeado fiel depositário dos valores recebidos e também obrigada à 

prestação de contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 919 do CPC. Por ora, deixo designar audiência de 

interrogatório, considerando que não há nos autos prova documental 

suficiente que ateste a impossibilidade do comparecimento do interditanto 

a audiência de interrogatório. Desta feita, intime-se o autor por meio de seu 

advogado constituído para que apresente nos autos relatório 

comprobatório acerca da impossibilidade de comparecimento de audiência 

a ser designada. Não havendo manifestação, será presumida a 

possibilidade de comparecimento, ocasião em que devem os autos vir 

conclusos para designação de audiência. Cite-se o interditando, 

cientificando-o (a) de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 1.181 e 1.182). Havendo 

impossibilidade, e sendo o interditando citado na pessoa do seu curador, 

venham-me conclusos para nomeação de curador especial ao 

interditando. Manifeste o Ministério em 30 (trinta) dias. Por oportuno, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 137328 Nr: 2820-07.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JABOTICABA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos,

 Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP), e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600 do 

CPP), aos apelados para também arrazoar.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113810 Nr: 6905-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO EXTINTO o processo, sem exame de mérito, artigo 

485, VI, CPC, prejudicada a tutela de urgência requerida.Sem condenação 

em honorários de sucumbência por ausência de pretensão resistida. 

Concedo a assistência judiciária gratuita ao embargante quanto as custas 

e despesas processuais, sobrestada a cobrança nos moldes do art. 98, 

§3º, CPC.Traslade-se cópia dessa sentença para o feito principal e após, 

com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem os 

autos.P.I.C.Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2020.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MARILEIDE SOARES 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS todos 

devidamente qualificados nos autos.

Expedido RPV – requisição de pequeno valor, tais valores foram 

depositados nos autos.

Derradeiramente o exequente informou nos autos que houve o 

adimplemento do débito pelo executado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A ação deve ser extinta.
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Conforme extratos acostados aos autos verifica-se que houve a quitação 

integral da dívida executada, impondo-se a extinção da ação executiva em 

face do pagamento. Ademais, a própria exequente reconheceu a quitação, 

pugnando pela extinção da demanda.

Em face do pagamento do débito em questão, desnecessário se torna a 

continuidade da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão 

insculpida no art. 924, II, CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante 

manifestação apresenta pelo próprio exequente, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença promovido 

por MARILEIDE SOARES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

AUTORIZO o levantamento dos valores depositados, condicionada a 

apresentação de procuração específica.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, 

certifique e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

P. I.C.

 Comodoro-MT, 03 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122399 Nr: 3113-11.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição juntada nos autos na ref: 21, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, a fim de apresentar o atual endereço da 

parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 4111-47.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RIO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:19376A

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar as partes 

para manifestarem-se, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111145 Nr: 5768-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS, ALESSANDRA 

PAULA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT, OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB:RO/5868

 Intimar as partes do dispositivo da sentença proferida no presente feito, 

conforme segue: "(...) Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução proposta por ALVARI TEREZINHA VARGAS contra 

EDIR RICARDO DE MEDEIROS e outro e a faço com escopo no art. 924, II 

c/c art. 925 ambos do CPC. CONDENO a parte executada nos honorários 

de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução 

nos moldes do art. 83, §13, CPC. CONDENO o executado ao pagamento 

das custas processuais. PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de 

Arrecadação e Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, 

acerca das custas processuais em que fora condenado o 

requerido/executado. Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às 

disposições supra, certifique e arquivem-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 7066-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SAMARY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição de alvará de valores juntada nos autos, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 1630-48.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM VAREJ DE PROD. ALIMENTICIOS BELA 

VISTA LTDA, ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para providenciar o depósito do valor da 

diligência para constatação/remoção do bem, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 7276-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente para 

apresentar réplica aos embargos monitórios, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000282-36.2019.8.11.0046. AUTOR(A): IRACY 

RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Iracy Rodrigues ajuíza Ação de Concessão de Auxílio-doença c/c 
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Conversão em Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos. Sustenta o autor 

preencher os requisitos necessários para a concessão dos benefícios 

previdenciários, bem como possuir enfermidade incapacitante, sendo que 

se encontra sem condições de exercer atividades laborativas, 

requerendo, ainda, em caso de procedência da demanda, a majoração do 

benefício em 25%, por preencher os requisitos do item 9, do Anexo I, do 

Decreto N° 3.048, de 6 de maio de 1999. Junto à inicial, acostou os 

documentos nos autos. Tutela de urgência indeferida nos autos (ID. 

18283602). Devidamente citado, o INSS contestou o pedido (ID. 

19493881). Impugnação a contestação juntada, reiterando a procedência 

da ação nos termos da inicial (ID. 19967919). Decisão de saneamento e 

organização do processo (ID. 21196021). Audiência de instrução e 

julgamento realizada no dia 07/09/2019 (ID. 27409725). Laudo médico 

pericial juntado aos autos (ID. 28126287). É o breve relato. Decido. 

Pretende o requerente o estabelecimento do benefício de Auxílio-doença e 

posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o 

deferimento de tal benefício faz-se necessário que a parte autora tenha 

cumprido as exigências legais para tal fim, ou seja: Para fazer jus ao 

beneficio de auxilio doença é necessário: a) possuir a carência exigida; b) 

qualidade de segurado; c) doença incapacitante que impeça o labor 

habitual por mais de 30 (trinta) dias. Da carência e da qualidade de 

segurado. A carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. 

Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. [...] Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (G.N.). 

Verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência da 

requerente, bem como sua qualidade de segurado, restou demonstrado 

através do indeferimento do pedido de concessão do benefício 

assistencial, sendo fato incontroverso, pois não contestado pela 

autarquia, a qual em seu indeferimento fundamentou sua decisão apenas 

em razão da ausência de incapacidade laboral, pelo que presume-se a 

qualidade de segurado e o período de carência exigidos para concessão 

do benefício pleiteado. Da incapacidade laborativa. É sabido que nestes 

tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou 

Auxílio-doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na 

prova pericial. Portanto, o laudo pericial atesta que a incapacidade da 

parte autora é “total e definitiva”, sendo a data provável de início da 

incapacidade no ano de “2000”. Da Aposentadoria por Invalidez. O 

benefício da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral 

hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda 

que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com o 

conteúdo do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Portanto, considerando que o laudo pericial atestou que 

a incapacidade do autor é total e permanente, entendo que deve ser 

concedido o benefício da Aposentadoria por Invalidez. Nessa toada: “(...) 

Comprovada a incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho e o 

cumprimento de carência, ela tem direito ao benefício de auxílio doença, no 

período entre as indevidas suspensões do benefício e a realização da 

perícia. Considerando que o laudo pericial atesta que a enfermidade da 

autora progrediu ao longo do tempo, não havendo períodos de melhora ou 

cessação da incapacidade, deve ser mantida a sentença que determinou 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. O benefício de auxílio-doença deve ser pago 

à autora nos períodos em que foi cessado indevidamente, compensados 

os valores pagos administrativamente pelo INSS, devendo ser convertido 

em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo pericial que 

atestou pela incapacidade permanente. (...)”. (TRF da 1ª Região, AC 

2005.38.10.001666-4/MG, Relatora: Desembargadora Federal Ângela 

Catão, 1ª Turma, e-DJF1 p. 82 de 16/09/2011, Julgado em 04/08/2011). 

“(...) É devido o auxílio-doença desde a data de sua suspensão até a 

emissão do laudo pericial, que constatou a incapacidade total e 

permanente da autora, momento em que passa a ser devida a 

aposentadoria por invalidez. (...)”. (TRF 1ª Região, REO 

2008.01.99.002176-4/RO, Relatora: Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, e-DJF1 p. 70 de 21/07/2011, Julgado em 27/06/2011). 

Da majoração do benefício. Como se sabe, é assegurado ao beneficiário 

da aposentadoria por invalidez que necessite de assistência permanente 

de outra pessoa a majoração do benefício em 25%, nos termos do art. 45, 

do Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999, in verbis: “Art. 45. O valor da 

aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 

permanente de outra pessoa será acrescido de vinte e cinco por cento, 

observada a relação constante do Anexo I, e: I - devido ainda que o valor 

da aposentadoria atinja o limite máximo legal; e II - recalculado quando o 

benefício que lhe deu origem for reajustado.” Em síntese, sustenta o autor 

que este se enquadra no item 9, do Anexo I, do referido Decreto, situação 

em que é “incapaz permanentemente para as atividades da vida diária”. 

Pelo laudo médico juntado, é possível constatar que, em resposta ao 

quesito “m”, da página 8, que a requerente “necessita de ajuda de 

terceiros para tomar banho e vestir-se.”. É evidente que, para 

consideração de incapacidade para as atividades da vida diária, 

entende-se como tal as de cunho cotidiano, sendo o caso nos autos, visto 

que a perita elencou em seu parecer que a requerente necessita de ajuda 

de terceiros, razão pela qual tenho que esta faz jus a majoração prevista 

em lei. Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER a Aposentadoria por Invalidez em favor da parte 

autora, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, COM A MAJORAÇÃO DE 25% (vinte e 

cinco por cento) prevista no art. 45, do Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 

1999, a partir do requerimento administrativo, ou seja, 29/10/2018. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo, para tanto, ser oficiada a procuradoria da 

Autarquia Federal para imediata implantação. Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 
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favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de abril de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000343-91.2019.8.11.0046. AUTOR(A): LAZARA 

RIBEIRO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Lazara Ribeiro da Silva ajuíza Ação de Restabelecimento de 

Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos. Sustenta 

o autor preencher os requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios previdenciários, bem como possuir enfermidade incapacitante, 

sendo que se encontra sem condições de exercer atividades laborativas. 

Junto à inicial, acostou os documentos nos autos. Tutela de urgência 

indeferida nos autos (ID. 18491140). Devidamente citado, o INSS 

contestou o pedido (ID. 19600881). Devidamente intimada, a parte 

requerente apresentou impugnação à contestação (ID. 19967896). 

Decisão de saneamento e organização do processo, ID. 20814701. Laudo 

médico pericial juntado aos autos com ID. 28128256. É o breve relato. 

Decido. Pretende a requerente o estabelecimento do benefício de 

Auxílio-doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, 

sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se necessário que a 

parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, ou seja: 

Para fazer jus ao beneficio de auxilio doença é necessário: a) possuir a 

carência exigida; b) qualidade de segurado; c) doença incapacitante que 

impeça o labor habitual por mais de 30 (trinta) dias. Da carência e da 

qualidade de segurado. A carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. 

Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. [...] Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais. (G.N.) 

Verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência da 

requerente, bem como sua qualidade de segurado, restou demonstrado 

através da interrupção do benefício assistencial, sendo fato 

incontroverso, pois não contestado pela autarquia, a qual em sua 

cessação fundamentou sua decisão apenas em razão da ausência de 

incapacidade laboral, pelo que presume-se a qualidade de segurado e o 

período de carência exigidos para concessão do benefício pleiteado. Da 

incapacidade laborativa. É sabido que nestes tipos de ações em que se 

objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-doença, a convicção do 

juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. Portanto, o laudo 

pericial atesta que a incapacidade da parte autora é “total e definitiva”, 

sendo a data provável de início da incapacidade no ano de “2010”. Da 

Aposentadoria por Invalidez. O benefício da aposentadoria por invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe garantir a sua 

subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o período de 

carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do 

benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda que a incapacidade que 

resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade 

laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de 

exame médico-pericial, de acordo com o conteúdo do art. 42 da Lei nº 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Portanto, considerando que o laudo 

pericial atestou que a incapacidade do autor é total e permanente, entendo 

que deve ser concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez. 

Nessa toada: “(...) Comprovada a incapacidade total e definitiva da autora 

para o trabalho e o cumprimento de carência, ela tem direito ao benefício 

de auxílio doença, no período entre as indevidas suspensões do benefício 

e a realização da perícia. Considerando que o laudo pericial atesta que a 

enfermidade da autora progrediu ao longo do tempo, não havendo 

períodos de melhora ou cessação da incapacidade, deve ser mantida a 

sentença que determinou o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

benefício de auxílio-doença deve ser pago à autora nos períodos em que 

foi cessado indevidamente, compensados os valores pagos 

administrativamente pelo INSS, devendo ser convertido em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do laudo pericial que atestou pela 

incapacidade permanente. (...)”. (TRF da 1ª Região, AC 

2005.38.10.001666-4/MG, Relatora: Desembargadora Federal Ângela 

Catão, 1ª Turma, e-DJF1 p. 82 de 16/09/2011, Julgado em 04/08/2011). 

“(...) É devido o auxílio-doença desde a data de sua suspensão até a 

emissão do laudo pericial, que constatou a incapacidade total e 

permanente da autora, momento em que passa a ser devida a 

aposentadoria por invalidez. (...)”. (TRF 1ª Região, REO 

2008.01.99.002176-4/RO, Relatora: Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, e-DJF1 p. 70 de 21/07/2011, Julgado em 27/06/2011). 

Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER a Aposentadoria por Invalidez em favor da parte 

autora, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da data da cessação do benefício, 

ou seja, 06/06/2018. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido, no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação contra o 

valor fixado a título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor 

fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após 

proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 
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CPC arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 22 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETE DIRINGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001345-33.2018.8.11.0046. AUTOR(A): ANA 

MARGARETE DIRINGS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Ana Margarete Dirings ajuíza Ação de Restabelecimento de 

Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos. Sustenta 

o autor preencher os requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios previdenciários, bem como possuir enfermidade incapacitante, 

sendo que se encontra sem condições de exercer atividades laborativas. 

Junto à inicial, acostou os documentos nos autos. Tutela de urgência 

indeferida nos autos (ID. 17779037). Devidamente citado, o INSS 

contestou o pedido (ID. 18928932). Devidamente intimada, a parte 

requerente apresentou impugnação à contestação (ID. 19286663). 

Decisão de saneamento e organização do processo, ID. 20590226. Laudo 

médico pericial juntado aos autos com ID. 28129799. É o breve relato. 

Decido. Pretende a requerente o estabelecimento do benefício de 

Auxílio-doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, 

sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se necessário que a 

parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, ou seja: 

Para fazer jus ao beneficio de auxilio doença é necessário: a) possuir a 

carência exigida; b) qualidade de segurado; c) doença incapacitante que 

impeça o labor habitual por mais de 30 (trinta) dias. Da carência e da 

qualidade de segurado. A carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. 

Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências. [...] Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais. (G.N.) 

Verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência da 

requerente, bem como sua qualidade de segurado, restou demonstrado 

através da interrupção do benefício assistencial, sendo fato 

incontroverso, pois não contestado pela autarquia, a qual em sua 

cessação fundamentou sua decisão apenas em razão da ausência de 

incapacidade laboral, pelo que presume-se a qualidade de segurado e o 

período de carência exigidos para concessão do benefício pleiteado. Da 

incapacidade laborativa. É sabido que nestes tipos de ações em que se 

objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-doença, a convicção do 

juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. Portanto, o laudo 

pericial atesta que a incapacidade da parte autora é “total e definitiva”, 

sendo a data provável de início da incapacidade no ano de “2000”. Da 

Aposentadoria por Invalidez. O benefício da aposentadoria por invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe garantir a sua 

subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o período de 

carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do 

benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda que a incapacidade que 

resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade 

laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de 

exame médico-pericial, de acordo com o conteúdo do art. 42 da Lei nº 

8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Portanto, considerando que o laudo 

pericial atestou que a incapacidade do autor é total e permanente, entendo 

que deve ser concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez. 

Nessa toada: “(...) Comprovada a incapacidade total e definitiva da autora 

para o trabalho e o cumprimento de carência, ela tem direito ao benefício 

de auxílio doença, no período entre as indevidas suspensões do benefício 

e a realização da perícia. Considerando que o laudo pericial atesta que a 

enfermidade da autora progrediu ao longo do tempo, não havendo 

períodos de melhora ou cessação da incapacidade, deve ser mantida a 

sentença que determinou o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

benefício de auxílio-doença deve ser pago à autora nos períodos em que 

foi cessado indevidamente, compensados os valores pagos 

administrativamente pelo INSS, devendo ser convertido em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do laudo pericial que atestou pela 

incapacidade permanente. (...)”. (TRF da 1ª Região, AC 

2005.38.10.001666-4/MG, Relatora: Desembargadora Federal Ângela 

Catão, 1ª Turma, e-DJF1 p. 82 de 16/09/2011, Julgado em 04/08/2011). 

“(...) É devido o auxílio-doença desde a data de sua suspensão até a 

emissão do laudo pericial, que constatou a incapacidade total e 

permanente da autora, momento em que passa a ser devida a 

aposentadoria por invalidez. (...)”. (TRF 1ª Região, REO 

2008.01.99.002176-4/RO, Relatora: Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, e-DJF1 p. 70 de 21/07/2011, Julgado em 27/06/2011). 

Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER a Aposentadoria por Invalidez em favor da parte 

autora, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da data da cessação do benefício, 

ou seja, 14/06/2018. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido, no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação contra o 

valor fixado a título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor 

fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após 

proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 22 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001024-27.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MOSSI DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOSSI DA SILVA OAB - MT26932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001024-27.2020.8.11.0046. TESTEMUNHA: ANA 

CRISTINA MOSSI DA SILVA TESTEMUNHA: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Ana Cristina Mossi Pereira, em face de EB 

Comércio de Eletrodomésticos LTDA, todos qualificados nos autos. Em 

petição de ID. 31363260, a parte autora requereu a desistência da ação. É 

o breve relato. Decido. Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 22 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. SIMONETI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a interposição de recurso inominado, impulsiono o feito 

para intimar a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010450-22.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão o Sr Meirinho, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000908-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA CURADO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Sr Meirinho, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010008-51.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a carta precatória devolvida, impulsiono o feito para intimar 

a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001925-29.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA MARTINS ZANETE GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça, impulsiono o feito para 

intimar a parte exequente para se manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Sr Meirinho, impulsiono o feito para intimar a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Sr Meirinho, impulsiono o feito para intimar a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-41.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS MOTTA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Sr Meirinho, impulsiono o feito para intimar a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.

Comarca de Jaciara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000479-41.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000479-40.2020.8.11.0018 Vítima: Maria Rodrigues Agressor: 

Levi Malheiros dos Santos Vistos etc, Trata-se de pedido de medidas 

protetivas de urgência postulado por Maria Rodrigues, formalizado na 

Delegacia de Policia Judiciária Civil de Juara/MT, sob o fundamento de 
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violência doméstica perpetrada por seu companheiro Levi Malheiros dos 

Santos, qualificado nos autos. Em síntese, consta no boletim informativo 

que a vítima convive em situação conjugal com o agressor há, 

aproximadamente, 25 anos, e que no dia 30 de março de 2020, por volta 

das 19h30, a vítima dirigiu-se até o portão de sua residência quando foi 

golpeada vindo a desmaiar. A vítima relata que no dia 30 de março de 

2020, por volta das 19h30, Levi chegou em sua casa e deitou-se em seu 

sofá, que solicitou que Levi saísse de sua casa, quando ele respondeu: 

“ninguém vai me tirar daqui” e passou a lhe ofender moralmente de 

“rapariga”. A vítima relata, ainda, que dirigiu-se até o portão de sua 

residência, quando sentiu uma pancada sobre sua cabeça, momento em 

que perdeu a consciência. Quando recobrou os sentidos, diz que sua 

cabeça sangrava muito e que alguém lhe lavado. Que diz ter telefonado 

para o guarda do Tiro de Guerra e solicitado ajuda. Aportou-se ao 

procedimento o Laudo de Exame de Lesões Corporais, no qual apresenta 

lesões na região craniana, condizentes com as agressões narradas pela 

vítima. Malgrado a vítima não saiba quem lhe desferiu a pancada na 

cabeça, suspeita que seja Levi, bem como alega temer por sua integridade 

física, requerendo medida protetiva de urgência em desfavor do requerido. 

É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Entendo ser o caso de 

deferimento das medidas protetivas pleiteadas, visto que a Lei nº 

11.340/2006, dentre seus dispositivos, assegura que: “Art. 2º Toda 

mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.” Cabe ao 

Magistrado, portanto, zelar pelo efetivo respeito aos direitos fundamentais 

da pessoa hipossuficiente e em situação de risco, sendo lícito fixar 

determinadas medidas de proteção em favor dos legitimados, visando 

assegurar o direito a integridade física e moral dos mesmos, necessitando 

apenas a comprovação da verossimilhança do alegado e 

imprescindibilidade da medida. Assim, analisando o depoimento da vítima 

prestado na Delegacia de Polícia, pelo menos até prova em contrário, a 

verossimilhança suficiente de que o companheiro agrediu a requerente. 

Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da 

vítima, até mesmo porque tal situação, além de esvaziar o conteúdo legal, 

certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua 

vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, 

impedi-los. Nesse sentido: TJES-0038501) LEI MARIA DA PENHA. 

MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ORDEM 

DENEGADA. 1. Como em qualquer outra medida tipicamente cautelar, basta 

que a oitiva da vítima traga o fumus boni iuris e o periculum in mora 

necessários ao deferimento da medida protetiva, daí por que a ampla 

discussão acerca da efetiva ocorrência ou não da violência importaria 

extrapolar os estreitos limites da cognição do habeas corpus. 2. 

Ponderados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se 

mostram excessivas a medidas fixadas na origem, compatibilizando-se a 

preservação da integridade física e psíquica da vítima com o direito do réu 

à liberdade, cuja restrição deve ser sempre excepcionalíssima. (Habeas 

Corpus nº 0002250-17.2017.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. 

Willian Silva. j. 12.04.2017, Publ. 26.04.2017). TJMG-0775123) APELAÇÃO 

CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA - LEI MARIA DA PENHA - PLEITO DE 

REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - 

FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima, 

aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e 

especial, sendo bastante para o deferimento das medidas protetivas de 

urgência. Apesar das medidas protetivas não poderem perdurar 

indeterminadamente, não há, por outro lado, como estipular limites 

temporais em sentença, diante da imprevisibilidade da permanência da 

situação de urgência vivida pela vítima da violência doméstica. (Apelação 

Criminal nº 1362340-53.2015.8.13.0024 (1), 1ª Câmara Criminal do TJMG, 

Rel. Wanderley Paiva. j. 21.02.2017, Publ. 03.03.2017). FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 22, da Lei nº 11.340/06, APLICO as 

seguintes MEDIDAS PROTETIVAS: 1) AFASTAMENTO do lar, domicílio ou 

local de convivência da vítima; 2) PROÍBO o agressor à aproximação da 

ofendida, e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/06); 3) PROÍBO o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/06); 4) PROÍBO o agressor 

de FREQUENTAR o local onde a vítima estiver, em especial sua residência 

a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma (art. 22, II, 

“c”, da Lei n. 11.340/06). CIÊNCIA ao Parquet, para fins do que preconiza o 

art. 18, III, da Lei nº 11.340/06. INTIMEM-SE o agressor e a vítima da 

presente decisão. DEVERÁ o Sr. Meirinho ler ao requerido, atentamente, 

as medidas protetivas aplicadas, ADVERTINDO-O de que o 

descumprimento PODERÁ ocasionar a aplicação de outras medidas que 

garantam sua efetividade, inclusive PRISÃO PREVENTIVA. SIRVA a 

presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO. CUMPRA-SE 

urgentemente. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz 

de Direito -

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000326-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI BORBA DE OLIVEIRA OAB - MT3608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANA ABUD CABRERA ROSA (REU)

FERNANDO ROSA JUNIOR (REU)

RAQUEL CASTILHO PERES CABRERA (REU)

RODOLFO ABUD CABRERA (REU)

JOSE APARECIDO TOME (REU)

CASIMIRO CABRERA PERALTA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (EXEQUENTE)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO BORGES NAVES OAB - GO28817-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002875-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJILA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001067-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimar a parte autora 

para tomar ciência do trânsito em julgado do presente feito e requer caso 

queira o cumprimento de sentença , requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002108-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001764-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMOS PONCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 268003 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 03/12/2019 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001023-53.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal e artigo 98 do CPC. Considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar no prazo legal. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000485-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001095-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LUCAS GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ROZENIR SILVA DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001095-40.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Desta forma, 

designo audiência para inquirição das testemunhas para o dia 02 de julho 

de 2020, às 14h30min, neste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 

de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63221 Nr: 558-37.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZANE ATANÁZIO DO NASCIMENTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos.....Assim, é de se ver que o cálculo de ref. 160, obedeceu o 
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mesmo critério do cálculo anterior (não impugnado), apenas alterando o 

índice de correção monetária, na forma determinada.

Além do mais, diferente do alegado pelo INSS, à ref. 81 é possível ver que 

a implantação do benefício se deu em 23/03/2016, estando correto o 

cálculo, onde o credor executa os valores até 22/03/2016 (data 

imediatamente anterior ao pagamento).

Lado outro, conforme relação de crédito acostada na ref. 110, datado de 

25/02/2019, consta como MR o valor de R$ 1.194,70 (mil, cento e noventa 

e quatro reais e setenta centavos).

Assim, não havendo qualquer equívoco, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença de ref. 163 e HOMOLOGO o cálculo de ref. 160.

Desta forma, proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90620 Nr: 1679-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PINTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se do pedido da parte exequente requerendo a designação de 

audiência de conciliação, bem como a expedição de certidão de dívida.

Assim, em consideração a função precípua do Poder Judiciário de 

pacificação social, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de tentativa de conciliação, conforme requerido, devendo as 

partes serem intimadas posteriormente.

Lado outro, tendo em vista o pedido de inscrição do nome/CPF do 

executado no cadastro de inadimplentes, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo do débito atualizado.

Com a juntada da planilha, expeça-se a respectiva certidão judicial para 

fins de inscrição do nome do executado nos órgãos do SPC e SERASA, 

devendo o exequente ser intimado para providências cabíveis no que 

tange à inscrição, comprovando-se nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 22 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000705-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Ante a concordância do INSS (id. 31384182), homologo os 

cálculos apresentados pela exequente ao id . 31135794. Proceda-se o 

cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme requerido. Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos 

autos as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria 

PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores 

devidos, voltem os autos conclusos para extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001253-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001253-32.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Considerando o bloqueio integral do valor (c.f. anexo), 

cumpra-se integralmente a decisão proferida no Id. 31117860, 

expedindo-se o necessário. Intime-se a Defensoria Pública e os 

requeridos. Cumpra-se Jaciara/MT, 18 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002547-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (REU)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT14272-O 

(ADVOGADO(A))

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002547-56.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, RONIEVON MIRANDA 

DA SILVA Vistos e examinados. Certifique-se se a decisão que recebeu a 

ação de improbidade administrativa, bem como diminuiu o valor bloqueado 

está preclusa, sem a interposição de recurso. Ato contínuo, vistas ao 

Ministério Público para manifestação quanto ao bem ofertado pelo réu 

Abduljabar. Cumpra-se com urgência. Jaciara, 20 de abril de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000550-04.2019.8.11.0010 Requerente: MANOEL 

BEZERRA DE SOUSA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição, Trata-se de ação ordinária de ação 

de restabelecimento de auxílio-doença e ou conversão em aposentadoria 

por invalidez, proposta por Manoel Bezerra de Souza em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor, com 63 anos de idade, 

aduz que é portador de acunhamento anterior de L1, abaulamento discal 

difuso de L1-L2 a L4-L5, com componente assimétrico posterior, 

insinuando-se aos recssos laterais e comprimindo a fase anterior de saco 

dural (CID 10 S-82.1, CID 10 T91.1, CID 10 T92.1), fatos que o torna 

incapaz para desempenhar qualquer atividade laboral, motivo pelo qual 

requer a procedência do pedido de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez. A inicial foi recebida à id. 18822602, oportunidade em que foi 

determinada a citação da requerida, bem como designada a perícia 

médica, ainda, deferido o pedido de justiça gratuita e indeferido o pedido 

de tutela antecipada. Em seguida, acostou-se aos autos o laudo pericial 

(id. 20015635), que concluiu pela incapacidade total e permanente do 

autor. O requerente, instado a se manifestar sobre o laudo médico, 

pugnou pela procedência do pedido inicial, ante a incapacidade total e 

permanente do autor (id. 20162042). Por fim, foi certificado que mesmo 

devidamente citado e intimado o INSS nada manifestou nos autos (id. 

22490908). Este juízo decretou a revelia do requerido e determinou a 

intimação do requerido para colacionar aos autos o CNIS. O CNIS foi 

colacionado aos autos a id. 29491121. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Os requisitos para concessão de auxílio-doença são: qualidade 

de segurado, carência quando for o caso, e a incapacidade para sua 

atividade habitual por mais de 15 dias. “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez requer os mesmos requisitos, 

diferindo apenas no sentido de que a incapacidade laborativa deverá ser 

definitiva (42 da Lei 8213/91) in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo com o § 2º da Lei nº 

8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se 

ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. Da qualidade de 

segurado; De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91 todo cidadão filiado 

ao RGPS que possui inscrição e faça pagamentos mensais é considerado 

segurado. O artigo 15 da mencionada lei prevê que mantém a qualidade de 

segurado, por tempo indeterminado, quem está em gozo de benefício 

previdenciário, vejamos: Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; Após cessar o benefício 

por incapacidade (inciso I) contará mais 12 (doze) meses, nos termos do 

inciso II do artigo 15 da mencionada Lei. No caso em tela, verifica-se que o 

requerente esteve em gozo de auxílio-doença até 15/09/2018, tendo 

ingressado com a ação em março de 2019, evidentemente, dentro do 

período de graça. Cumprimento do período de carência; O art. 25 da Lei 

8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para ambos os 

benefícios de 12 meses. O CNIS colacionado aos autos demonstra que o 

requerente possui a carência exigida. Ademais, referido requisito foi 

reconhecido pela própria autarquia quando da concessão do auxílio 

doença. Incapacidade para o trabalho; A médica perita concluiu que o 

requerente é portador de sequela de fratura no punho, na perna 

esquerda, fratura de coluna vertebral e doenças degenerativas na coluna. 

Ressaltou que há incapacidade total e permanente, bem como que as 

sequelas são irreversíveis. Portanto, demonstrado que o autor é total e 

permanentemente incapaz para o exercício de toda e qualquer atividade 

que lhe garanta subsistência, a concessão de aposentadoria por invalidez 

é medida de rigor. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no 

conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o recorrido faz jus à 

aposentadoria por invalidez: "Comprovada a incapacidade total e 

permanente para o exercício das atividades laborativas, reconhece-se o 

direito à aposentadoria por invalidez. Cabível a implantação do auxílio 

doença desde que indevidamente indeferido, frente à constatação de que 

nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e 

a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data da 

presente decisão, quando constatada, no confronto com os demais 

elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. " (e-STJ, fl. 

198). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, 

o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1659682/PR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/04/2017, DJe 11/05/2017). Consigne-se que a incapacidade adveio 

após o ingresso da requerente ao RGPS, conforme se observa da perícia 

médica e do CNIS acostado aos autos. Quanto ao pedido de concessão de 

tutela antecipada, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores, 

destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro o pedido, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos do dispositivo da sentença, 

em 30 dias a contar da ciência desta sentença. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar, o que gera o perigo de dano irreparável, caso tenha 

que aguardar o julgamento do recurso porventura interposto. Por fim, com 

relação ao termo inicial da concessão do benefício, aplicável o artigo 43, 

caput, da Lei nº 8.213/91, que determina ser a aposentadoria por invalidez 

devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

vejamos: "Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do 

dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos 

§§ 1º, 2º e 3º deste artigo”. Desta forma, fixo como termo inicial o dia 15 

de setembro de 2018. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 

formulado e, consequentemente, extinto o processo com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder ao requerente o benefício 

de aposentadoria por invalidez, a ser pago desde a cessação do 

auxílio-doença (15 de setembro de 2018). Considerando que se trata de 

verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada para que o INSS implante o benefício do autor em 30 

(trinta) dias sob pena de multa diária. Atendendo ao disposto no 

Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, 

necessárias à implantação do benefício. I - Nome do segurado: MANOEL 

BEZERRA DE SOUZA; II- Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez, inclusive com o abono anual – 13º salário; III - Renda mensal 

atual: salário-benefício a ser calculado pelo INSS; IV - Data de início do 

benefício: (15/09/2019); V - Data do início do pagamento: 30 dias após a 

intimação da sentença. Encaminhe-se também os documentos indicados 

no artigo 387 da CNGC, verbis: "Na expedição de ofícios determinando a 

implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos 

públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço 

do autor; II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da 

cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento)”. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – 

RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de 

mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) 

(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o vencido ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte contrária em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Intimem-se. Jaciara/MT, 06 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000321-10.2020.8.11.0010 Requerente: VITORINO 

PEREIRA CALDAS Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos em correição, Trata-se de ação de restabelecimento de 

auxílio-doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez e tutela de 

urgência proposta por VITORINO PEREIRA CALDAS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Em síntese, narra o autor que teve o benefício de 

auxílio-doença cessado indevidamente pelo requerido através de alta 

programada. Aduz que o benefício foi concedido através de ação judicial 

que tramitou na Justiça Federal. Relata que não recuperou a capacidade 

laborativa e está acometido por patologias que o incapacitam total e 

definitivamente para atividades laborais. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para que o benefício seja imediatamente restabelecido. É o 

relatório. Passo a decidir. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada ensina Fredie Didier Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier, 

Eduardo Talamini e Bruno Dantas, na obra: Breves Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, in verbis: “A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória”. (Pag. 782, Revistas 

dos Tribunais). (negritei). Ainda discorrente sobre a tutela de urgência: A 

cognição é sempre sumária, feita com base em mera probabilidade, 

plausibilidade. A efetiva existência do direito sob ameaça será decidida ao 

final, em cognição exauriente. O juiz tem de estar convencido, senão da 

existência do direito ameaçado, ao menos de sua probabilidade. É preciso 

que ele tenha aparência de verdade (Direito Processual Civil 

esquematizado, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, editora Saraiva, pag. 

389). No caso em tela, a probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. O 

atestado médico de fl. 15, demonstra que o requerente é portador de 

DPOC grau III e está impossibilitado de exercer suas funções laborais por 

tempo indeterminado. Ademais, verifica-se que o autor recebeu o 

benefício de auxílio-doença por mais de seis anos e atualmente conta com 

68 (sessenta e oito) anos de idade, levando a crer que necessita do 

benefício, uma vez que está fora do concorrido mercado de trabalho há 

muito tempo. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela 

provisória de urgência para determinar que o INSS restabeleça o beneficio 

de auxílio-doença, no prazo de 5 (cinco) dias, e promova o pagamento do 

valor correspondente, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita 

nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Por outro 

lado, oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 

2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 26 de junho 

de 2020, às 09h25. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 

da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 05 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001833-62.2019.8.11.0010 Requerente: FRANCISCO 

DE ASSIS DIAS Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos em correição, Trata-se ação de concessão de aposentadoria 

por invalidez por acidente de trabalho ou restabelecimento de 

auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de tutela antecipada 
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de urgência, proposta por Francisco de Assis Dias em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerente narra, em suma, 

que no dia 24 de agosto de 2011 sofreu acidente de trabalho. Afirma que 

em razão do acidente foi afastado de suas funções e passou a receber 

auxílio-doença acidentário com DIB em 08 de outubro de 2011 e DCB em 

15 de janeiro de 2012. Assevera que recebeu benefício previdenciário por 

incapacidade em duas ocasiões distintas, de 18/07/2013 até 02/12/2013 e 

no período de 19/12/2013 até 18/02/2014. Aduz que sua incapacidade 

total e permanente foi reconhecida nos autos de código 59014 que 

tramitou na 1ª Vara desta Comarca. Ressaltou que com o advento da 

Medida Provisória nº 739/16 posteriormente reeditada pela MP 767/17 e 

convertida na Lei nº 13.457/17, a parte autora foi submetida à nova perícia 

médica junto ao INSS, que concluiu pela alta médica em 21/05/2018 (DCB). 

Afirma que diante de seu quadro de saúde se agravando aos longos de 8 

(oito) anos, somados a idade avançada (63 anos de idade), ao fato de 

sempre exercer atividades braçais, a parte autora se viu obrigada a 

requerer novo pedido administrativo, em 26/06/2018 – NB 623.703.872-1. 

Inicialmente foi reconhecida a incapacidade laboral da parte autora, 

contudo, seu pedido de prorrogação foi indeferido, tendo o benefício de 

incapacidade cessado em 30/04/2019. Recebida a inicial, foi indeferido o 

pedido de tutela de urgência e determinada a realização de perícia médica. 

Em seguida, acostou-se aos autos o laudo pericial (id. 28022203), que 

concluiu pela incapacidade total e permanente do autor. Instado a se 

manifestar o requerido ofereceu proposta de acordo (id. 28217601). O 

requerente não concordou com a proposta de acordo e pugnou pela 

procedência da ação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os 

requisitos para concessão de auxílio-doença são: qualidade de segurado, 

carência quando for o caso, e a incapacidade para sua atividade habitual 

por mais de 15 dias. “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Por outro lado, a 

aposentadoria por invalidez requer os mesmos requisitos, diferindo 

apenas no sentido de que a incapacidade laborativa deverá ser definitiva 

(42 da Lei 8213/91) in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo com o § 2º da Lei nº 

8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se 

ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. Da qualidade de 

segurado e carência. A qualidade de segurado do requerente e o 

cumprimento da carência não foram objetos de irresignação, tanto que o 

benefício previdenciário de auxílio-doença foi concedido sucessivas 

vezes e o último cessado em abril de 2019, restando incontroversas a 

qualidade de segurado e o cumprimento da carência exigida. Incapacidade 

para o trabalho; A médica perita concluiu que o requerente apresenta 

diagnóstico de artrose com transtornos do menisco. Ressaltou que há 

incapacidade total e permanente e ponderou que é difícil de reabilitação 

profissional considerando a idade do requerente e o fato de estar 

afastado do mercado de trabalho desde 2011. Portanto, demonstrado que 

o autor é total e permanentemente incapaz para o exercício de toda e 

qualquer atividade que lhe garanta subsistência, a concessão de 

aposentadoria por invalidez é medida de rigor. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que 

o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, 

assentou que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez: 

"Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício das 

atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por 

invalidez. Cabível a implantação do auxílio doença desde que 

indevidamente indeferido, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data da presente decisão, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. " (e-STJ, fl. 198). Rever tal 

entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado 

em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2. Recurso Especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1659682/PR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 

11/05/2017). Consigne-se que a incapacidade adveio após o ingresso da 

requerente ao RGPS, conforme se observa da perícia médica e do CNIS 

acostado aos autos. Quanto ao pedido de concessão de tutela 

antecipada, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores, 

destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro o pedido, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos do dispositivo da sentença, 

em 30 dias a contar da ciência desta sentença. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar, o que gera o perigo de dano irreparável, caso tenha 

que aguardar o julgamento do recurso porventura interposto. Por fim, com 

relação ao termo inicial da concessão do benefício, aplicável o artigo 43, 

caput, da Lei nº 8.213/91, que determina ser a aposentadoria por invalidez 

devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

vejamos: "Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do 

dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos 

§§ 1º, 2º e 3º deste artigo”. Desta forma, fixo como termo inicial o dia 30 

de abril de 2019. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 

formulado e, consequentemente, extinto o processo com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder ao requerente o benefício 

de aposentadoria por invalidez, espécie 92, a ser pago desde a cessação 

do auxílio-doença (30 de abril de 2019), deduzindo-se as parcelas já 

pagas a título de auxílio-doença. Considerando que se trata de verba 

alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício do autor em 30 (trinta) 

dias sob pena de multa diária. Atendendo ao disposto no Provimento 

80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício. I - Nome do segurado: Francisco de Assis Dias; 

II- Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez, inclusive com o 

abono anual – 13º salário; III - Renda mensal atual: salário-benefício a ser 

calculado pelo INSS; IV - Data de início do benefício: (30/04/2019); V - Data 

do início do pagamento: 30 dias após a intimação da sentença. 

Encaminhe-se também os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, 

verbis: "Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento)”. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos 

recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Condeno o vencido ao pagamento de honorários 

advocatícios do advogado da parte contrária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa. Intimem-se. 

Jaciara/MT, 06 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001047-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SPJ AGROFLORESTAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001047-81.2020.8.11.0010 Requerente: SPJ 

AGROFLORESTAL LTDA - EPP Requerido: BACKES & COELHO BACKES 

LTDA - EPP Vistos em correição, A petição inicial encontra-se 

desacompanha das guias e comprovantes de recolhimentos das custas e 

taxas. Desta forma, intime-se o requerente para promover o pagamento 

das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do 

CPC. Cumpra-se. Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVANDRO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001234-60.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: EDEVANDRO PEREIRA DE JESUS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 1023, § 2º, do CPC intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos. Cumpra-se. JACIARA, 22 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65537 Nr: 1315-31.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCARGO TRANSPORTES LTDA, BRUNO 

PASTOR MIRANDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao exequente para dar fiel andamento ao feito.

Cumpra-se.

Jaciara, 17 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 1472-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente atravessou petição com o seguinte teor:

"JOSÉ BULAU, já devidamente qualificado nos autos do feito em epígrafe, 

que promove contra CARLOS ROBERTO BERNARDI, vem perante Vossa 

Excelência, por seu advogado, requerer seja cumprida a determinação 

judicial de penhora sobre o imóvel

em questão, consoante decisão de fls. 78, haja vista que não pode o 

oficial de justiça concluir que aquele é único e (+) destina-se 

exclusivamente à moradia da família".

Eis o que havia a relatar.

Pois bem, em que pese a boa-fé da zelosa oficial de justiça ao deixar de 

cumprir da determinação judicial, é cediço que a análise acerca de o bem a 

ser penhorado constituir ou não bem de família compete a este magistrado.

Destarte, determino o cumprimento da determinação retro, no sentido de 

proceder à penhora do imóvel nos termos alhures descritos.

 Cumpra-se.

 Jaciara, 17 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99267 Nr: 5759-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIN & ROCHA LTDA ME, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Como se verifica, a constituição do título executivo judicial se dá “de pleno 

direito” e “independentemente de qualquer formalidade”, não sendo o 

caso, portanto, de prolação de sentença.

Contudo, apenas para o fim de regularização do sistema Apolo e dos 

relatórios estatísticos das Metas do CNJ, DECLARO constituído o título 

executivo judicial e determino que esta decisão seja lançada como 

sentença de procedência do pedido inicial.

Os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento são de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consoante tarifamento legal; não há 

previsão legal para majoração.

ALTERE-SE IMEDIATAMENTE A CLASSE PARA CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Intime-se pessoalmente o devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento ou mandado, para pagar o valor apontado pela parte 

exequente (principal + honorários da fase de conhecimento + custas), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios da fase de cumprimento de sentença, cada um no montante 

de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108506 Nr: 484-75.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIBEL BEBIDAS LTDA EPP, TAÍZA 

GONÇALVES PEREIRA COSTA, VALMIR DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323SP, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20853A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso do prazo requerido pelo nobre causídico, 

intime-o para dar fiel andamento ao feito.

Defiro o pedido para que as intimações sejam feitas em nome do Dr. 
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HERNANI ZANIN JUNIOR, OABSP n. 305.323, conforme solicitado.

Cumpra-se.

Jaciara, 17 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 135940 Nr: 5028-72.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Relojoaria Seiko Ltda, ROGÉRIO BORGES TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIELLY BRISSON HENRIQUE 

CARDOSO - OAB:26429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Percebe-se que a parte autora foi intimada para recolher custas, porém 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Assim, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

cancelamento da distribuição do feito.

 Cumpra-se.

Jaciara, 17 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63778 Nr: 751-52.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINA RICARDINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICPIO DE JACIARA, O ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos, etc.

O presente feito se arrasta há anos a espera de perícia para verificar a 

cadeira de rodas necessária à parte autora.

Considerando o lapso temporal entre o pedido inicial e o presente momento 

(cinco anos), intime-se a parte autora para informar nos autos se ainda há 

interesse na presente demanda, no prazo de cinco dias.

Na hipótese de a parte autora insistir no pedido inicial, intime-se com 

urgência os demandados para, no proporção de 50% para cada, 

efetuarem o pagamento dos honorários periciais.

Cumpra-se com urgência.

Jaciara, 17 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001027-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LADY KAMILLA MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1001027-90.2020.8.11.0010 Requerente: LADY 

KAMILLA MARQUES FERNANDES Requerida: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos em correição, Lady Kamilla Marques Fernandes ajuizou a presente 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de 

urgência em desfavor da Unic Educacional LTDA. A requerente narra, em 

síntese, que ao efetuar uma compra foi surpreendida com a informação de 

que seu nome estava inscrito no cadastro de maus pagadores. A autora 

afirma que entrou em contato com a requerida, sendo informado que os 

débitos tiveram origem em razão da contratação de um contrato de 

prestações de serviços educacionais, referente aos meses de novembro 

e dezembro de 2018. Contudo, a autora narra que desconhece qualquer 

contrato com a faculdade, eis que nunca estudou ou fez qualquer curso 

na instituição. Afirma que em 2017 prestou vestibular na instituição de 

ensino, contudo, não deu continuidade aos estudos. Requer os benefícios 

da gratuidade da justiça. É o relato necessário. Passo a decidir. Da 

gratuidade da Justiça. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Da tutela de urgência. 

De acordo com o art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo. A primeira condição para o 

deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em 

verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas 

com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória”. (Breves comentários ao novo Código de 

Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo 

Talamini e Bruno Dantas. edição 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor 

“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse 

direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus 

boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia 

Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em tela, depreende-se que em um juízo 

de cognição não-exauriente, não subsistem evidências concretas que 

demonstrem a plausibilidade das alegações da parte autora de que não 

houve a efetiva contratação dos serviços educacionais, eis que não há 

nos autos qualquer documento que corrobore com suas alegações. 

Ademais, a própria autora afirma que realizou vestibular na instituição de 

ensino no ano de 2017, razão pela qual, entendo que a verificação da 

legalidade da cobrança demanda dilação probatória. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se o requerido para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, ou, caso não 

tenham interesse na tentativa de autocomposição, apresentarem pedido 

de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada a revelia (art. 344 NCPC), 

ressalvado em relação ao segundo demandado o prazo em dobro para 

contestar, conforme disposto no art. 183, caput, do NCPC. 

Cite-se/Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 19 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002686-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO SACHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002686-71.2019.8.11.0010 Exequente: MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT Executado: MILTON DA COSTA FERREIRA Vistos em 

correição, Defiro o pedido de suspensão do feito pelo período de 6 (seis) 

meses, após, decorrido o prazo, manifeste-se a exequente acerca do 

cumprimento do acordo. Cumpra-se. Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000561-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE SARAIVA 82808287100 (EXECUTADO)

ADILSON JOSE SARAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000561-67.2018.8.11.0010 Exequente: MUNICÍPIO DE 

JACIARA/MT Executado: ADILSON JOSÉ SARAIVA Vistos em correição, 

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela curadora especial 

em favor de Adilson José Saraiva, sustentando, em preliminar, a nulidade 

da citação editalícia por ausência do esgotamento das demais 

modalidades. Sustenta ausência de oportunidade de o executado se 

manifestar no processo administrativo, implicando em ofensa aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório. A exequente apresentou 

impugnação a id. 29372060, pugnando pela manutenção da citação do 

executado com a consequente improcedência da exceção. É o relato. 

Fundamento e decido. Preliminar de nulidade da citação por edital 

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a matéria combatida 

na presente exceção reclama reconhecimento por exceção de 

pré-executividade, pois trata de tema voltado à nulidade de ato 

processual, no caso, da validade da citação por edital do executado. 

Nesse sentido ressalto que o STJ já pacificou entendimento por meio da 

Súmula 414 quanto à matéria de fundo, entendendo que só é cabível a 

citação por Edital em execução fiscal quando esgotadas todas as vias de 

citação pessoal, verbis: Súmula 414 – STJ: “A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” No 

caso em tela, verifica-se que não foram esgotados todos os meios para 

localização do executado, razão pela qual o ato processual deve ser 

declarado nulo: A propósito: “EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS 

À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Nos termos da Súmula 414/STJ, a citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. Infirmar as 

premissas fáticas alicerçadas pelo Tribunal a quo, de que não foram 

esgotados todos os meios para localização do executado, a permitir a 

citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório 

dos autos, o que é vedado na via especial, ante o disposto na Súmula 7 

desta Corte. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. Processo 

AgRg no AREsp 268597 ES 2012/0261088-0 Orgão Julgador T2 - 

SEGUNDA TURMA Publicação DJe 10/05/2013 Julgamento STJ 2 de Maio 

de 2013 Relator Ministro CASTRO MEIRA.” No mesmo sentido: EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU. OBJEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO 1 - Agravo de instrumento 

interposto contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do Núcleo 

da Dívida Ativa de Piraí, que rejeitou a exceção de pré executividade. 2- 

Pretende o Recorrente o reconhecimento da nulidade da citação por edital, 

eis que não teria sido realizada todas as tentativas de localização do 

devedor. 3- Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que "A citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades" (Tema nº 102, REsp nº 

1103050/BA), replicado no verbete 414 da súmula da sua jurisprudência. 

4- In casu, com efeito, o deferimento da citação por edital mostrou se, a 

princípio, precipitado, pois não precedido pelo esgotamento de todos os 

meios para a localização da parte demandada, não tendo havido consulta 

aos sistemas informatizados deste Tribunal, o que foi, inclusive, 

reconhecido pelo juízo (e-doc. 0005, anexo 1). [...] Assim, entendo que 

foram esgotados todos os meios para a localização do executado, 

tornando válida a editalícia". 6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-RJ - AI: 00693423520198190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO 

PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL). Assim, acolho a preliminar de nulidade da citação por 

edital. Quanto ao cerceamento do direito de defesa do executado pela 

ausência de manifestação nos autos do processo tributário administrativo, 

trata-se de questão que demanda a análise de outros documentos, o que 

extrapola os limites da exceção de pré-executividade. Diante do exposto, 

ACOLHO EM PARTE A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de id. 26224062 

para reconhecer a nulidade da citação por edital do executado. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se. Fixo em favor da advogada nomeada o valor 

de 1 (uma) URH a qual deverá ser custodiada pelo Estado de Mato 

Grosso. Após, conclusos para pesquisa nos sistemas de acesso ao 

poder judiciário. Cumpra-se. Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002440-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. BOLDRIM JUNIOR TRANSPORTE DE CARGAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO OAB - SP201919 

(ADVOGADO(A))

DANILO ROBUSTI VON ATZINGEN PINTO OAB - SP284825 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002440-12.2018.8.11.0010 EXEQUENTE: BASSNUF 

RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME EXECUTADO: J.C. BOLDRIM 

JUNIOR TRANSPORTE DE CARGAS - ME Vistos em correição, Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposta por BASSNUF RODRIGUES 

TRANSPORTADORA LTDA – ME em desfavor de J.C. BOLDRIM JUNIOR 

TRANSPORTE DE CARGAS – ME. O executado foi citado, pugnando, 

preliminarmente, pela declaração de incompetência absoluta deste juízo. 

Intimado, o exequente concordou com o pleito do executado para que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial. É o relato. Fundamento e decido. A 

distribuição do presente pedido de cumprimento de sentença neste Juízo 

representa clara afronta à norma inserta no artigo 516, inciso II, do CPC, 

segundo a qual: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo 

que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Aliás, trata-se de uma 

regra de competência funcional e, portanto, absoluta, conforme 

entendimento a seguir exposto: O juízo da execução é o juízo da 

sentença. Essa regra de competência é bem tradicional e segue as 

características já examinadas: a) é funcional, pois se relaciona ao 

exercício de função dentro de um mesmo processo - portanto, o 

desrespeito a esse comando implica incompetência absoluta; b) decorre 

também de uma conexão por sucessividade. É caso de competência 

funcional absoluta. (...) (Curso de direito processual civil, Fredie Didier Jr. 

et all. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 5, p. 218). Portanto, 

considerando que a exequente almeja o cumprimento de sentença 

proferida pelo Juizado Especial Cível desta Comarca, é ele absolutamente 

competente para processar e julgar o presente feito. Nesse sentido, 

também destaco: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO 

MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. 

OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO 

SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS 

PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O erro material é passível de correção 

a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita 

em julgado. 2. A decisão agravada expressamente reconhece que a 

fixação da competência estadual é matéria transitada em julgado. 3. Nos 

termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo 

Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que 

processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda 

que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência 

funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão 

acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa 

aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros 

precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Pedido de suspensão do feito rejeitado, 

visto que o REsp n. 726446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques já teve 

seu julgamento proferido nesta Colenda Corte. Erro material corrigido de 

ofício. Agravos regimentais da UNIÃO e da COMPANHIA HIDROELÉTRICA 

DO SÃO FRANCISCO (CHESF) improvidos. (STJ - AgRg no REsp 

1366295/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/03/2014, DJe 13/10/2014) (grifei e destaquei). Desta forma, 

considerando a regra da competência funcional e, portanto, absoluta, 

estabelecida no artigo 516, inciso II, do CPC, a declaração da 

incompetência nos moldes do artigo 64, §1º, do CPC é medida imperiosa, in 

verbis: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. (...). Ante ao exposto, declino da competência para processar e 

julgar a presente lide e, consequentemente, determino a remessa dos 

autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca, fazendo constar as 

nossas homenagens. As demais questões suscitadas pelo executado 
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devem ser analisadas pelo juízo competente. Posteriormente, procedam-se 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

CRISLAINE SILVA FERREIRA OAB - MT25720/O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002100-34.2019.811.0010 Requerente: JOSE ALVES 

DA SILVA Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, 

Trata-se de ação indenizatória c/c tutela de urgência ajuizada por José 

Alves da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso-MT, qualificados 

nos autos, almejando liminarmente a prestação de alimentos no valor 

equivalente a 01 (um) salário mínimo. O requerente alega que foi submetido 

a cirurgia oftalmológica em ambos os olhos no início do ano de 2017 

durante o programa “caravana da transformação” realizado pelo Estado 

neste município. Narra que após o procedimento passou a sentir fortes 

dores nos olhos, que o levou a procurar outro médico especialista, ficando 

constatado que estava com “deslocamento de retina e baixa acuidade 

visual”, que ocasionou na realização de outras duas cirurgias para a 

correção do erro médico. Aduz que está impossibilitado de exercer sua 

atividade laborativa habitual devido aos danos causados em sua visão, 

razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência consistente no 

pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal até o trânsito em julgado da 

demanda. Com a inicial juntou documentos. O requerido apresentou 

contestação a id. 24169322, afirmando, em síntese, que não ficou 

demonstrado qualquer nexo causal com a atuação do Estado. Em relação 

ao pedido de pensão o requerido sustentou que a Seguridade Social é de 

competência da União, nos termos dos artigos 193 e seguintes da 

Constituição Federal, salvo nos casos em que o agente seja servidor 

público estadual e componha o regime próprio de Previdência Social, cuja 

competência é atualmente do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. 

Aduziu acerca da impossibilidade de concessão da tutela provisória de 

urgência requerida. No mérito pugnou pela improcedência da ação. O autor 

apresentou réplica (id. 29857283). É o relato necessário. Diante da 

impossibilidade de conciliação na espécie, passo a sanear e organizar o 

feito, nos termos do art. 357, caput e incisos, atentando-se para o § 8º, do 

NCPC, verbis: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 

processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. (...) § 8o Caso tenha sido 

determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto 

no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua 

realização.” No caso em tela, entendo imprescindível para o deslinde da 

controvérsia a realização de perícia médica, a fim de comprovar o nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta imposta ao requerido. As demais 

questões suscitadas pelo requerido serão apreciadas quando da prolação 

da sentença, haja vista que se confundem com o mérito da causa e com 

ela será analisada. Fixo como ponto controvertido: a comprovação de 

negligência ou imperícia na realização do procedimento cirúrgico, bem 

como o nexo de causalidade entre o dano e a conduta atribuída ao 

requerido. Assim, NOMEIO COMO PERITA A médicA Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua Gago 

Coutinho, n° 519, Bairro Araés, CEP: 78005-730, Cuiabá/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(art. 466 do CPC). Intime-se o (a) perito (a) para que, aceitando o encargo, 

formule a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, em seguida 

intimando-se a parte requerida para se manifestar em igual prazo, 

recolhendo o valor total dos honorários periciais, visto que ficará a seu 

encargo. Autorizo o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais no início do trabalho, devendo o remanescente ser 

pago após a entrega do laudo e prestação de todos os esclarecimentos 

necessários, nos termos do artigo 465, § 4º, do CPC. Em caso de aceite 

da proposta, intime-se o (a) perito (a) a fim de que agende data, hora e 

local para realização da perícia devendo comunicar a este juízo com 

antecedência de 30 (trinta) dias para que haja tempo hábil para que sejam 

efetuadas as intimações necessárias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados após a realização da perícia, para entrega do laudo, que deverá 

respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do CPC. Na intimação da 

empresa nomeada para a realização da perícia, encaminhe-se cópia da 

petição inicial e da contestação, bem como, de seus respectivos 

documentos. Considerando que a perícia foi requerida pela parte autora, e 

esta é beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

periciais deverão ser arcados pelo Estado de Mato Grosso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001826-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1001826-70.2019.8.11.0010 Requerente: JOAO PAULO 

MARQUES SOUZA Requerida: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos em correição, João Paulo Marques Souza 

ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em desfavor da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, ambos qualificados nos 

autos, almejando, em síntese, a condenação da seguradora ré ao 

pagamento de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Em defesa (id. 

25888568), a requerida arguiu preliminarmente: i) carência da ação por 

falta de interesse processual ante a pendência do procedimento 

administrativo ii) prescrição como prejudicial de mérito, ao fundamento que 

decorrido o prazo trienal para propositura da demanda. No mérito, 

sustenta ausência de prova quanto à invalidez alegada pelo autor, 

postulando a total improcedência dos pedidos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Prescrição Em prejudicial de mérito, suscitou a ré 

a configuração de prescrição em relação à pretensão do autor, vez que 

escoado o prazo trienal para a propositura da demanda. O início do 

cômputo do prazo trienal para efeito da prescrição nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, consoante Súmula n° 278 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), nasce a partir da ciência inequívoca da vítima de 

sua invalidez, verbis: Súmula 278. STJ: “O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral.” Nesse diapasão: 

“EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - 

DPVAT- PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DA 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. Conforme orientação 

consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, 

ressalvadas somente as hipóteses de invalidez permanente notória e 

aquelas em que a seguradora comprove a anterior e plena ciência do 

segurado acerca da natureza permanente da invalidez. V. v.” (Processo EI 

10313120182511003 MG Orgão Julgador TJ/MG Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 18/12/2015 Julgamento 11 de Dezembro de 

2015 Relator Estevão Lucchesi). “AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

PRAZO. CONTAGEM. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de beneficiário de 

seguro, o prazo para o ajuizamento de demanda indenizatória é de três 

anos, consoante dispõem o art. 206, § 3º, IX, do Código Civil e a Súmula nº 
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405 do STJ ("A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) 

prescreve em três anos"), fluindo tal prazo, nos casos de seguro 

obrigatório, da data inequívoca da invalidez. 2. Nesse sentido: AgRg nos 

EDcl no AREsp 659.850/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015; AgRg no REsp 

1322977/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 12/08/2015; AgRg no REsp 

1322977/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 12/08/2015. 3.Hipótese em que ação 

foi proposta dentro do prazo trienal. 4. Recurso improvido.”(Processo 

AGV 4209643 PE Orgão Julgador TJ/PE 4ª Câmara Cível Publicação 

10/03/2016 Julgamento 25 de Fevereiro de 2016 Relator Jones Figueirêdo). 

No caso em tela, com a documentação colacionada aos autos não é 

possível verificar quando o autor tomou ciência inequívoca de sua 

invalidez, fato que será melhor analisado após a realização da perícia 

médica. Da falta de interesse processual. A Seguradora requerida afirma 

que falta interesse de agir por parte do autor, uma vez que o procedimento 

administrativo não foi concluído, contudo, considerando que a requerida 

apresentou contestação de mérito, resta caracterizado a resistência. 

Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE – JUROS – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 426 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A orientação do 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, mas, se apresentada contestação de mérito, fica 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Nos termos da Súmula 426/STJ: 

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. (Ap 166259/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado 

no DJE 25/04/2017) (TJ-MT - APL: 00077688320148110040 166259/2016, 

Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/04/2017). Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse 

processual. Não havendo outras preliminares e questões processuais a 

serem apreciadas, bem como irregularidades a serem sanadas, DECLARO 

O FEITO SANEADO. Com efeito, no caso sub judice a prova pericial se 

mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, qual seja, a 

demonstração da invalidez permanente total ou parcialdo requerente com 

a perda, redução ou impotência funcional de um membro ou órgão, em 

virtude da lesão física causada pelo acidente, razão pela qual defiro a 

prova pericial. Assim, nomeio a médica Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua Gago Coutinho, 

n° 519, Bairro Araés, CEP: 78005-730, Cuiabá/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 do 

CPC). Determino que a senhora perita nomeada apresente no prazo de 10 

(dez) dias os honorários periciais. Com os honorários, intime-se a parte 

demandada para no prazo de 05 (cinco) diasmanifestar quanto ao valor 

indicado pela médica perita, sob pena de tácita concordância. Não 

havendo objeção, intime-se a requerida para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito integral dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão. Faculto às partes desde já, nos termos do art. 465 § 1º inciso I 

e II do Código de Processo Civil, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos. Com o depósito dos honorários periciais, 

intime-se a expert para que indique a conta bancária para a transferência 

de 50% (cinquenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os 

trabalhos, levantando-se o restante na conclusão da perícia. Na intimação 

da Sra. Perita encaminhe-se cópia da petição inicial e dos documentos que 

a acompanham, bem como da contestação. Fixo o prazo máximo para a 

entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a contar do início dos 

trabalhos. Entregue o laudo pericial, intimem-se as partes para que entrem 

em contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão 

oferecer seus pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de 

preclusão (artigo 477, § 1º, do NCPC). As partes ficam responsáveis em 

informar aos seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos 

periciais, bem como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. 

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão 

retornar conclusos para as determinações pertinentes. Intime-se o 

requerente para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar seus quesitos 

(art. 465, § 1º, inciso III do CPC), sob pena de preclusão. Fixo como ponto 

controvertido: a comprovação da lesão sofrida pelo requerente, bem como 

sua extensão. A atividade probatória deverá recair sobre os fatos 

alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova 

previsto no art. 373, incisos I e II, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 22 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000209-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL JOSE MISSIAS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000209-75.2019.811.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de aposentadoria por invalidez proposta por EMANUEL JOSE 

MESSIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, visando a condenação 

do requerido ao pagamento do referido benefício previdenciário. Entre um 

ato e outro, o advogado da parte autora noticiou o óbito de Jose Messias, 

requerendo a extinção da presente demanda, eis que intransmissível, já 

que sequer houve a realização da perícia media (Id. 31315855). Os autos 

vieram conclusos. É O SUCINTO RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda, pois, conforme se 

depreende dos autos, sobreveio notícia do falecimento do requerente. 

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe, eis que se trata de 

direito intransmissível. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IX do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARIA DE SOUZA QUIRINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº. 1000529-28.2019.8.11.0010 Embargante: CLARICE 

MARIA DE SOUZA QUIRINO Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em correição, O Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS opôs embargos declaratórios em face da sentença 

de id. 21123297, que extinguiu o feito em razão da desistência, ao passo 

que o embargante entende que o feito deve ser extinto pela existência de 

coisa julgada, bem como a requerente condenada em litigância de má fé. É 

o relato. Fundamento e decido. Os embargos de declaração são cabíveis 

nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para 

correção de erro material, nos termos do que dispõe o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. (...)” Compulsando os autos, 

observa-se que na decisão embargada não houve qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade em seus fundamentos como manifestado pelo 

embargante. Aliás, destaco que a embargante sequer aponta qual a 
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omissão, contradição ou obscuridade da decisão, almeja apenas que seja 

prolatada sentença com base na existência de coisa julgada. Deste modo, 

concluo que a embargante pretende obter o reexame da sentença por 

meio de embargos de declaração em lugar do recurso processual 

específico previsto na legislação. É cediço que os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para 

renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de 

subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a 

reanálise da decisão judicial proferida. Não houve qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade neste ponto da sentença a merecer reforma 

por meio destes declaratórios. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. 

REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se 

à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a 

exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de 

recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, 

mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 

14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira 

Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. In casu, a leitura do acórdão 

embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez que 

a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os pontos 

alegadamente omissos e obscuros no julgamento do agravo regimental, 

rechaçando-os, por maioria. 3. Ex positis, desprovejo os presentes 

embargos de declaração, com determinação de imediata remessa dos 

autos ao juízo competente, independentemente de publicação. (STF - 

ED-AgR-ED Inq: 3499 RS - RIO GRANDE DO SUL 

9943669-16.2012.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

02/04/2019, Primeira Turma). Com efeito, inexistindo na sentença qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade o não conhecimento dos embargos 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, deixo de conhecer 

os embargos de declaração, nos termos da fundamentação. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se. Após, arquive-se com baixas na 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 19 de abril de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74753 Nr: 379-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MACIEL BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 84.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 

finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 16 de abril de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDEANIA PEREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001089-33.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: JORDEANIA PEREIRA DE MENEZES Vistos. 

Intime-se o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos as faturas e parcelas referidas no Termo de Acordo juntado no ID 

nº 31354754. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001088-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CORDOVAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001088-48.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: GILBERTO CORDOVAL Vistos. Intime-se o 

requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos as 

faturas e parcelas referidas no Termo de Acordo juntado no ID nº 

31353750. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001087-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001087-63.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA 

OLIVEIRA Vistos. Intime-se o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos as faturas e parcelas referidas no Termo de Acordo 

juntado no ID nº 31352230. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001086-78.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA Vistos. 

Intime-se o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 
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autos as faturas e parcelas referidas no Termo de Acordo juntado no ID 

nº 31351140. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001085-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001085-93.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JANETE NUNES DE SOUZA Vistos. 

Intime-se o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos as faturas e parcelas referidas no Termo de Acordo juntado 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002171-36.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 17 de abril de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002493-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição de id n. 31375867 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição de id n. 31386810.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002418-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002418-17.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias. Jaciara, 22 de abril de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS FUCUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001990-35.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 22 de abril de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001567-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001567-12.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ANDREA DOS SANTOS Vistos. 1 – Manifeste a 

parte executada interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação, conforme requerido pela parte adversa, no prazo de cinco 

dias. Havendo interesse ou decorrido o prazo sem resposta, designe-se o 

ato conforme pauta do conciliador. 2 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PAULO DA COSTA LATORRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS MARIANA LIMA PEREIRA OAB - PR70495 (ADVOGADO(A))

FLAVIO GONCALVES SOARES OAB - MS0014443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003357-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA REQUERIDO: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos 
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etc. Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se 

imprescindível a realização de Audiência de Instrução e Julgamento. 

Contudo, em razão de edição da Portaria-Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta nº 281, de 07.04.2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu § 4º, da 

redação originária, dispõe que durante o referido período não serão 

realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do 

Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que não é o caso em 

análise. Posto isto, seja o presente processo incluído em pauta futura 

deste Juizado Especial, para realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000888-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYS LEANNE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000888-46.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WELLYS LEANNE DA SILVA Vistos. 1 – 

Manifeste a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

realização de audiência para tentativa de conciliação, conforme requerido 

pela Exequente. Havendo interesse ou decorrido o prazo sem resposta, 

designe-se o ato conforme pauta do conciliador. 2 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LORENA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000807-63.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: VERA LUCIA LORENA DE 

SOUZA Vistos. Indefiro o pedido do ID nº 25108428, uma vez que tal 

diligência já foi realizada nos autos, conforme se depreende da decisão do 

ID nº 21393861. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, quanto 

ao prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002493-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a guia juntada nos autos pertence aos autos de n. 

1002494-41.2019.8.11.0010 e em não há valores depositados nos autos. 

Posto isto nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

as partes se manifestarem nos autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FILEZINHO LANCHES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO n° 8010587-10.2015.8.11.0010 VISTOS. Dispensa-se o 

Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. In casu , verifica-se 

que a parte autora requer o arquivamento do feito por 90 (noventa) dias 

para que possa promover diligências no sentido de localizar bens 

penhoráveis. Prevê o Art. 53 §4º, da Lei 9.099/95 que não sendo 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, a execução será 

imediatamente extinta. Neste mesmo sentido, o Enunciado 75 do FONAJE 

orienta que “A hipótese do §4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”. 

Diante disso, opino pela extinção do processo sem julgamento do mérito 

nos termos do art. 53, §4º da Lei n. 9.099/95. Jaciara, 09 de março de 

2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FILEZINHO LANCHES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora acerca da 

certidão de dívida que já se encontra disponível nos autos no id 

n.31423255, assinada digitalmente.Posto isto, encaminho os autos 

conclusos para apreciação do outro pedido , já que houve atualização da 

dívida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FRANCISCA DA SILVA NOVAES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010025-64.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: THAYS 

FRANCISCA DA SILVA NOVAES Vistos. Indefiro o pedido retro, uma vez 

que se trata de diligência ao alcance e de responsabilidade da parte 

interessada. Deste modo, competirá ao interessado proceder, as suas 

expensas, com a pretendida informação. Intime-se o exequente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001080-71.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: GISELLE ROSA DOS SANTOS Vistos, 

etc. 1. Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de 

imediato à PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o 

respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou 

direito real sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso 

de sucesso na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o 

caso, e os depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado 

de uso e conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, 

DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da 

causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições 

descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na 

forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na 

restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da 

execução. 7. Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do D. 

mandatário da parte credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo 

inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001602-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001602-35.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: COSME CANDIDO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Tratando-se de autor 

analfabeto, exige-se que a constituição de mandatário ocorra por meio de 

procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos 

termos do artigo 595 do Código Civil, bem como mediante instrumento 

público. Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para que, no prazo 

de quinze dias, regularize a representação processual, com a juntada de 

procuração especial assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas 

ou outorgada por instrumento público. Com juntada da procuração nos 

termos descritos, após transito em julgado da sentença prolatada (Id nº 

31312569), expeça-se alvará em favor do procurador da parte postulante, 

desde que este possua poderes específicos para tanto. Não sendo 

cumprido o que fora exigido no prazo legal, desde já, DEFIRO a expedição 

em favor do exequente COSME CANDIDO DA SILVA, a fim de que proceda 

ao levantamento das quantias vinculadas aos autos. Intime-se. Após, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003443-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003443-02.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido retro já foi deferido 

conforme consta no ID nº 19987880, desta forma, cumpra-se na íntegra a 

aludida decisão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002171-36.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Sem prejuízo, 

considerando o requerimento de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, aliado aos documentos do ID nº 31343786, nos termos do 

disposto art. 98 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo 

isentada do pagamento das custas processuais. RECEBO o recurso 

inominado interposto já que se vislumbra os pressupostos de 

admissibilidade recursais, conforme enunciado 166 do FONAJE e artigo 42 

da Lei 9.099/95, apenas com efeito devolutivo. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001093-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA MARIA DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001093-70.2020.8.11.0010. AUTOR: NADJA MARIA DA SILVA RAMOS 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta do conciliador, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DOS SANTOS HUNGRIA AHNERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001092-85.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JUCILENE DOS SANTOS 

HUNGRIA AHNERT REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Consoante se verifica pelos documentos juntados aos autos, não há 

comprovação de que a parte autora reside, de fato, no endereço 

informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos autos comprovante 

em nome de terceiro. Considera-se como comprovante de residência, em 

nome da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de 

telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do 

cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. 

Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, 

será aceito também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde 

que acompanhado das seguintes declarações e documentos: – 

Comprovante da residência dos pais (genitores) acompanhada da 

declaração de que o filho/autor, reside no endereço indicado; 

comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que anexada a 

certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde que anexada 

a declaração de que vive em união estável com a parte autora; e 

declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o contrato de 

locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa avaliar a sua 

competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo atendido o 

disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a incompetência 

absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000105-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000105-49.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 

Vistos. Verifica-se dos autos, que não há comprovação de que a parte 

autora reside, de fato, no endereço indicado na inicial, uma vez que não 

juntou aos autos o respectivo comprovante de residência. Considera-se 

como comprovante de residência, em nome da própria parte, desde que 

atualizado, conta de luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, 

conta de internet fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de 

financiamento e contrato de locação. Caso, não tenha possibilidade de 

juntar comprovante em nome próprio, será aceito também, os seguintes 

documentos em nome de terceiro, desde que acompanhado das seguintes 

declarações e documentos: – Comprovante da residência dos pais 

(genitores) acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no 

endereço indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde 

que anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, 

desde que anexada a declaração de que vive em união estável com a 

parte autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000248-09.2018.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXEQUENTE: JUVENAL GOMES DA SILVA Vistos. 

Indefiro o pedido retro, visto que a sentença transitou em julgado sem 

interposição de recurso pelas partes. Dessa forma, mantenho na integra a 

decisão do ID nº 31098082. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VILA NOVA CORREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000173-04.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

EXECUTADO: PATRICIA VILA NOVA CORREIA - ME Vistos. Sendo 

hipótese de deferimento do pedido da parte para requisição de informação 

sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do 

art. 476 da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos que 

seguem. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de dez dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-25.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010026-25.2011.8.11.0010. REQUERENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA 

SILVA - ME REQUERIDO: LUIZ CARLOS SOARES Vistos. Defiro o pedido 

de expedição de novo ofício formulado pela parte ora exequente. Desse 

modo, oficie-se ao respectivo Juízo. O ofício em questão deverá ser 

instruído com cópia da presente decisão, bem como conter a decisão 

anterior constante no ID nº 13348345. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROCHA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002155-19.2018.8.11.0010. INTERESSADO: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELISANGELA ROCHA GOMES Vistos. Indefiro 

o pedido retro, uma vez que tal diligência já foi realizada, conforme se 

depreende da decisão do ID nº 20685934. Manifeste-se, no prazo de 10 

dias, quanto ao prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERIDO)

ELIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NELSON MARÇAL SOARES (TESTEMUNHA)

ROSELY CANOVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000667-92.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDVALDO FRANCISCO 

BATISTA REQUERIDO: ELIANE DOS SANTOS TAVARES, ELIANE DOS 

SANTOS TAVARES Vistos. Analisando os presentes autos, verifica-se 

imprescindível a realização de Audiência de Instrução e Julgamento. 

Determino que o feito seja incluído em pauta futura deste Juizado Especial, 

para redesignação de Audiência de Instrução e Julgamento. Diante do 

contido nos ID's nº 23231357 e 27594762, desde já, fica autorizado a 

nomeação de defensor ad hoc. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO OAB - SP175647 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002247-60.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CARMEN DE FATIMA 

GONCALVES REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por CARMEN DE FATIMA GONCALVES, em 

desfavor de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. Relata a parte autora que 

realizou a aquisição de bilhetes aéreos junto a parte reclamada, afim de 

realizar sua viagem através da companhia aérea AVIANCA, afirmando que 

por sua vez fora cancelado o voo de volta, sendo necessária a aquisição 

de novas passagens, o que ocasionou aproximadamente 24 (vinte e 

quatro) horas de atraso, requerendo ao final, indenização por danos 

morais e materiais. Em contestação, alega a parte ré, em síntese, 

ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, afirmando no mérito se 

tratar de empresa de busca e indexação, não podendo ser 

responsabilizada pelo fato ocorrido, bem como se tratar de culpa 

exclusiva de terceiro, o que exclui sua responsabilidade, inexistindo dever 

de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da ação. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de ilegitimidade 

passiva arguida pela parte ré, tendo em vista que esta, na qualidade de 

fornecedora de serviços, foi a responsável pela comercialização das 

passagens, respondendo, assim, pelos danos decorrentes da má 

prestação de seus serviços. Logo, o diploma consumerista deve ser 
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aplicado ao caso em comento, sendo que este estatuiu o princípio da 

solidariedade em ser art. 7º, parágrafo único, que diz “Tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo.” Ademais, o art. 14 do CDC 

prevê a responsabilidade objetiva na reparação dos danos causados aos 

consumidores, hipótese dos autos, de modo que não se falar em 

ilegitimidade da parte ré. Outrossim, nos termos do artigo 25, §1º, do CDC 

todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis 

pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de 

turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na 

prestação dos produtos e serviços que vendeu. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. 

PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO NÃO ATENDIDOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. 

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, NA FORMA SIMPLES, QUE SE IMPÕE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007877236, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 24/08/2018) Ainda, a carência de ação é o 

não preenchimento de todas as condições de ação pelo autor, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Desta feita, ao apontar possível falha no serviço prestado pela 

parte reclamada, mostra-se evidente o interesse de agir da parte autora. 

Rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão a parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento do 

voo de retorno, descumprindo com o contrato firmado entre as partes. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado ausência de 

responsabilidade no evento danoso, observa-se que o contrato de 

consumo firmado, objeto da presente ação, fora realizado diretamente pela 

parte autora junto a parte ré, que se comprometeu em transportar a parte 

reclamante para determinado local. Ainda, analisando detidamente os 

autos, verifico do documento trazido pela parte autora na exordial, que 

esta adquiriu os bilhetes junto a parte requerida, porém, fora impedida de 

embarcar e participar de seus compromissos, conforme previamente havia 

programado, de modo que seu desembarque ao destino final se realizaria 

na data de 29/04/2019 às 19h30, contudo, só fora possível o novo 

desembarque na data de 30/04/2019, às 23h50. Logo, tenho que houve 

atraso superior a 28 (vinte e oito) horas, na realização do desembarque 

da parte autora em seu destino final. Outrossim, verifico que não fora 

prestado qualquer tipo de assistência a parte reclamante, que se viu 

obrigada em pernoitar no aeroporto, até que se realizasse o embarque no 

dia subsequente. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço 

pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa impediu seu embarque 

e realizou o cancelamento dos voos aéreos, acarretando grande atraso e 

transtorno na realização da viagem. A respeito, eis o entendimento 

jurisprudencial dos tribunais pátrios, a seguir colacionado: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VIAGEM INTERNACIONAL DE TURISMO PARA O CANADÁ. TRANSPORTE 

AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POR MEIO DO SITE VIAJANET, COM 

TRECHO OPERADO PELA AVIANCA (OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S/A). 

NEGATIVA DE EMBARQUE PELA COMPANHIA ÁEREA. NÃO EMISSÃO 

DOS BILHETES. EMBARQUE REALIZADO COM 05 DIAS DE ATRASO. 

RESSARCIMENTO INCABÍVEL DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. 

TRANSPORTE REALIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

MAJORADO, A FIM DE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Indevido o ressarcimento dos 

valores pagos pelas passagens, pois, ainda que a parte autora tenha tido 

seu embarque adiado por alguns dias, a viagem foi realizada. Danos 

morais configurados, pois, em razão da falha na prestação dos serviços 

da parte demandada, a autora teve seu embarque adiado por 05 dias, 

fazendo com que perdesse parte de suas férias. Quantum indenizatório 

majorado para R$ 5.000,00, a fim de atender às peculiaridades do caso, 

devendo se adequar a extensão do dano suportado, a capacidade 

econômica das demandadas, bem como ao descaso com que o 

consumidor foi tratado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008225286, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 29-05-2019) 

Assim, a parte requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de 

forma satisfatória, bem como não apresentou qualquer justificativa para a 

realização do indigitado impedimento. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a indenização de danos 

materiais, tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante conseguiu 

demonstrar a impossibilidade do embarque e, principalmente, o 

desembolso na aquisição de novas passagens aéreas no valor de R$ 

1.116,93 (um mil, cento e dezesseis reais e noventa e três centavos), a 

fim de que pudessem regressar a cidade de destino. Ainda, verifico que 

fora necessário o custeio de alimentação pela parte reclamante, que 

culminou com gasto de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos). 

Assim, deve a parte ré ser compelida em ressarcir a parte reclamante o 

valor de R$ 1.154,83 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e 

três centavos). DISPOSITIVO 1 – condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e 2 – condenar a parte reclamada a 

restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 1.154,83 (um 

mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), utilizado 

com o pagamento dos novos bilhetes e alimentação, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002493-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002493-56.2019.8.11.0010 EXEQUENTE: ELIFAS LEVI PAIXAO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001852-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001852-68.2019.8.11.0010 EXEQUENTE: EUGENIO RODRIGUES DE 

SOUSA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002034-30.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUCELINA DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

J U A R A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1002034-30.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 51.801,38; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

Bancários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação ID 31339058 foi 

apresentada tempestivamente. Desta feita, promovo a intimação da parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

legal. JUARA, 20 de abril de 2020 MARIA CARLA REZENDE FIGUEIREDO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000216-43.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

Intimo a parte requerida, por meio de seu procurador, para manifestar 

acerca da petição ID 31422742, no prazo legal. JUARA, 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 94796 Nr: 4070-33.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niucelene Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Theodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc.(...).Assim, RECONHEÇO a contradição apontada, passando a 
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saná-la, razão pela qual, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, 

no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido do embargante...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 97621 Nr: 5450-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787

 Vistos etc.

Verifico nos autos que o executado, citado por edital, quedou-se inerte, 

não tendo sido nomeado curador para sua defesa, motivo pelo qual acolho 

o pedido contido em petição de ref. 48 e nomeio o Dr. Marcelo Júnior 

Gonçalves, OAB/MT 8787/B, tendo em vista que a douta Defensora 

Pública compõe defesa da parte autora, como curador do requerido para 

se manifestar nos autos nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 127859 Nr: 2844-22.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zarife Maria Yared Trentin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindamir Macedo de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Helena Almeia de 

Moraes Cavalho - OAB:SC 46263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.DETERMINO a intimação 

da parte embargante, para que recolham as custas processuais no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da exordial.Com o 

recolhimento das custas, DECIDO:RECEBO os presentes embargos à 

execução opostos pela executada, conforme disposto no artigo 914, §2º, 

do CPC.Diante da parte embargada já ter se manifestado nos autos, depois 

de cumprido o determinado, devidamente certificado, volte-me os autos 

conclusos para providencias do disposto no art. 920, II, do 

CPC.Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica.JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104844 Nr: 485-36.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a INTIMAÇÃO das partes da expedição do RPV em 

anexo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-14.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRA MARIA AZILIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000539-14.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

LESSANDRA MARIA AZILIERO REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação De Fazer c/c Tutela Cautelar c/c Dano Moral e Dano Material 

ajuizada por Ana Julia A de Souza, menor impúbere, neste ato 

representada por sua genitora Lessandra Maria Aziliero em desfavor de 

Unimed Norte Do Mato Grosso – Cooperativa De Trabalho Médico, 

requerendo que a requerida seja obrigada a autorizar a realização do 

exame RESSONANCIA DE CRANIO ENCEFALO, Sustenta que contratou o 

plano de saúde, em 01/09/2019, incluindo sua filha Ana Julia A. de Souza, 

sendo que na contratação do plano deixou claro que sua filha tinha alguns 

problemas de saúde, sendo Rinite, Adenoide e Epilepsia. Relata que antes 

de contratar o plano pergunta a esse qual a carência para o exame de 

Ressonância Crânio Encéfalo, pois teria que fazer o exame em dezembro. 

O atendente deixa claro que o período de carência são 04 meses, sendo 

que até dezembro já poderia realizar o exame. Em 09/01/2020 foi solicitado 

o exame para a empresa requerida, momento em que o pedido de 

realização do exame foi negado. Assim, requer a Concessão da Tutela, a 

fim de que a requerida seja obrigada a autorizar a realização do exame 

RESSONANCIA DE CRANIO ENCEFALO, sob pena de multa diária de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em prol da Requerente. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial, 

porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, eis que a parte 

autora esta assistida por advogado dativo, restando claro a 

impossibilidade financeira de propor a ação por advogado particular. 

Passo a análise do deferimento da Tutela vindicada. Estabelece o art. 300 

do Código de Processo Civil – CPC que a “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado, pois, 

em análise dos autos verifico que conforme documentos juntados nos 

autos, inclusive os áudios juntados, assiste razão a parte autora. Quanto 

ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou 

seja, o “periculum in mora”, ficou demonstrado diante de se tratar de 

questões de saúde, onde a vida está em risco. Posto isto, presentes os 

pressupostos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: 

“fumus boni iuris”, consistente na plausibilidade das alegações do autor e 

o “periculum in mora”, DEFIRO a LIMINAR PLEITEADA, para determinar que 

a requerida autorize IMEDIATAMENTE, no prazo de 24 horas a contar da 

intimação, a realização do exame RESSONÂNCIA DE CRANIO-ENCÉFALO, 

tal como consta do documento médico, sob pena de multa de R$5.000,00 

(cinco mil reais) em caso de descumprimento. Intime-se o requerido da 

presente decisão, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar a presente ação, advertindo este último de que, se não houver 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil). 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 153 de 389



que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA SILVA BUONO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000743-92.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

IVONETE MARIA SILVA BUONO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para concessão de 

pensão rural por morte proposta por IVONETE MARIA SILVA BUONO em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos igualmente 

qualificados. Alega a autora, que no ano de 1992 passou a conviver 

maritalmente com o Sr. Geconias Buono, tendo esta união formalizada em 

17/09/2004 (em que pese o alegado pelo advogado, entendo se tratar de 

mero erro material), tendo o Sr. Geconias falecido em 07/05/2017. 

Ressalta que o companheiro era trabalhador rural. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, sendo recebida, momento em 

que se deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de 

tutela antecipada. Autarquia demandada apresentou contestação, 

alegando como preliminar prescrição. Parte autora impugnou a 

contestação. Decisão saneadora, oportunidade em que designou 

audiência de instrução e julgamento. Audiência realizada, oportunidade em 

que foram inquiridas as testemunhas. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição trazida pela Autarquia, está não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 30/05/2017, e a ação foi 

ajuizada em 13/05/2019, portanto, longe de se operar a prescrição 

quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, assim, rejeito a preliminar 

manejada pela autarquia ré. O benefício de pensão por morte encontra 

respaldo legal nos artigos 74 e seguintes da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 

1991, que assim prevê: “Art. 74. A pensão por morte será devido ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida.” O artigo 16 da referida 

Lei elenca como dependentes: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral 

da Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 anos (vinte e um) anos ou inválido. II - os 

pais; (...) §4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I 

é presumida e a das demais deve ser comprovada.” No caso, a 

concessão do benefício pleiteado depende do preenchimento dos 

seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, demonstração da 

qualidade de segurado do de cujus e condição de dependente de quem 

objetiva a pensão. Conforme se vê nos autos, a condição de cônjuge do 

segurado falecido foi comprovada pela autora, através da Certidão de 

Casamento, demonstrado a sua condição de dependente do de cujus. 

Quanto à condição de segurado especial, observa-se que encontra-se 

suficientemente demonstrado, tanto pelos documentos acostados aos 

autos, quanto pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório 

e ampla defesa. Para fins de concessão de benefício previdenciário 

considera-se trabalhador rural na qualidade de segurado especial, nos 

termos do art. 11, inciso. VII, da Lei de Benefícios, quando: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: (...). VII - como segurado especial: a pessoa física residente em 

imóvel rural em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 

eventual de terceiros na condição de: a) produtor seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatários, ou arrendatários rurais que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou 

extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos XII do caput do 

art. 2º da lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalhado dos membros da família é indispensável à própria subsistência 

e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Art. 39. Para os segurados especiais, 

referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - 

de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio- doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. O exercício de atividade rural restou evidenciado 

através do início de prova material consistente nos documentos anexo na 

inicial, quais sejam, notas fiscais, cadastro de Imóvel Rural, GTA, Darf, 

tendo todas confirmado o labor rural. A prova nos autos, não deixa 

dúvidas de que o de cujus no momento do seu óbito mantinha a qualidade 

de segurado especial. Desta forma, verifico existir o início razoável de 

prova material, corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência, 

com uniforme informação de que a autora era cônjuge do falecido, e que 

ambos, antes do óbito, laboravam no meio rural. O STJ, ao ser provocado 

para apreciar a matéria relacionada a certidões expedidas pelos cartórios 

de registro de pessoas naturais, assim se pronunciou: “PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADO POSSIBILIDADE. 

VALORAÇÃO DE PROVA. 1. A comprovação da atividade laborativa do 

rurícola deve se dar com o início de prova material, ainda que constituída 

por dados do registro civil, assentos de óbito e outros documentos que 

contem com fé pública. 2. A Lei não exige que o início de prova material se 

refira precisamente ao período de carência do art. 143 da Lei n. º 

8.213/91, se prova testemunhal for capaz de ampliar sua eficácia 

probatória, como ocorreu no caso dos autos. 3. O rol de documentos 

hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo. 4. Os documentos trazidos aos 

autos foram bem valorados, com o devido valor probatório atribuído a cada 

um deles, pelas instâncias ordinárias, sendo manifesto o exercício da 

atividade rural pela Autora. 5. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa parte, desprovido” . Neste sentido também TRF5ª: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL. 

SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A pensão por 

morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado, estivesse o 

instituidor em atividade ou aposentado, desde que demonstrada a 

respectiva qualidade de segurado à época do óbito; 2. Comprovado o 

exercício da atividade rural do instituidor, por início razoável de prova 

material (certidão de casamento e carteira de sócio do sindicato), 

corroborada através de prova testemunhal, não se vislumbram restrições 

à concessão de pensão pleiteada na condição de esposa e filha, 

considerando que a dependência econômica delas em relação ao 

instituidor do benefício é presumida; 3. Apelação e remessa oficial 

improvidas. (TRF 5ª R.; AC 444133; Proc. 2008.05.00.028292-4; CE; 

Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima; Julg. 

05/06/2008; DJU 05/09/2008; Pág. 774). Ademais, a doutrina e 

jurisprudência têm entendido que o rol do art. 106 da Lei nº 8213/91 é 

meramente exemplificativa, sendo, portanto, considerados como validos 

os documentos apresentados. Com efeitos, os documentos juntados e 

reforçados pelas provas testemunhais, demonstram que o de cujus, na 

data do óbito, labutava na lavoura, configurando a condição de segurado 

especial. A título de fundamentação, importante mencionar que por 

economia familiar entende-se que o trabalho dos membros deva ser 

indispensável para subsistência, com mútua dependência e colaboração, 
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não podendo haver a utilização de empregados permanentes na 

exploração da atividade. Interessante notar ainda que o segurado especial 

será não somente o pai de família, mas todos os membros desta, por isso 

a legislação invoca o regime de economia familiar. Destarte, nas condições 

previstas no art. 11, § 1º da Lei n. 8.213/91, o trabalhador rural não está 

obrigado a provar que efetuou o recolhimento à Previdência Social, 

entretanto, deve comprovar o efetivo exercício da atividade laboral rural, 

ainda que descontínua no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício. Comprovados o exercício da atividade rural na qualidade de 

segurado especial, bem como a dependência econômica da requerente, a 

concessão da pensão por morte é a medida adequada. Fixo a data da 

citação válida como termo inicial para as diferenças devidas à parte 

autora. Nesse ponto, insta consignar, que conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a citação válida informa o litígio, constitui em 

mora a autarquia previdenciária federal e, deve ser considerada como 

termo inicial para implantação do benefício concedido via judicial quando 

ausente a prévia postulação administrativa (REsp 1575372/SP,Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,Julgado em 

21/03/2017,Publicado em 24/03/2017). Portanto, estando comprovada 

tanto a morte quanto a condição de segurado especial é necessário aferir 

a existência da união estável mantida pelo de cujus com a requerente, 

para aferição do último requisito acima descrito. Convém consignar que a 

requerente foi casada com o falecido pelo período de 1992 a 2016, 

conforme ficou comprovado na certidão de casamento datada de 

17/09/2004, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela antecipada, entendo que estão presentes 

os requisitos ensejadores, destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência 

desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera 

o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do 

recurso porventura interposto. O benefício será devido a partir da data do 

óbito, qual seja 07/05/2017, eis que a parte cumpriu o que dispõe o artigo 

74 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação para conceder a requerente 

IVONETE MARIA SILVA BUONO o benefício da pensão por morte devida 

desde a data do óbito, tendo em vista que seu requerimento administrativo 

foi realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o óbito, a teor do art. 

74, inciso I, da Lei n. 8.213/91 (vigente à época), na base de um salário 

mínimo mensal. Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma: Nome do Segurado (“de cujus”): Geconias 

Buono; Nome da beneficiária: Ivonete Maria Silva Buono; Benefício 

Concedido: Pensão por Morte; Renda Mensal Atual: um salário mínimo; 

Data do Início do Benefício (DIB): Data do óbito (07.05.2017); Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 dias. Declaro extinto o processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENAR o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, 

deve-se aplicar exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º 

da Lei 11.960/2009; Considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária. Determino que a correção monetária e os juros moratórios 

sejam calculados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. Deste modo, CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento 

(10%) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Decorrido o prazo para recurso voluntário, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para reexame 

necessário (art. 496, do CPC, e Súmula 490 do STJ). Transcorrido “in 

albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, 

sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, à 

CAA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000320-69.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE ROSA MAXIMINO BORORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELY APARECIDA MAXIMINO BORORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000320-69.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

CIRLENE ROSA MAXIMINO BORORO REQUERIDO: DANIELY APARECIDA 

MAXIMINO BORORO Vistos etc. Trata-se de ação de interdição por 

CIRLENE ROSA MAXIMINO BORORO, em face de sua filha, a Sra. DANIELY 

APARARECIDA MAXIMINO BORORO, em razão da sua suposta 

incapacidade mental para exercer, por si, os atos da vida civil. A inicial 

veio instruída dos documentos. A Defensoria Pública apresentou pedido 

de arquivamento dos autos, eis que sobreveio informação de que a 

interditada faleceu, conforme certidão juntada aos autos. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Tendo em vista a 

informação pública e notória do falecimento da Sra. DANIELY 

APARARECIDA MAXIMINO BORORO, ocorrido nesta Comarca, bem como 

diante da natureza personalíssima da presente demanda, não há outra 

razão a não ser a extinção do feito diante do falecimento da parte. Sendo 

assim, tendo em vista que a presente demanda não mais preenche os 

requisitos autorizadores para o prosseguimento da ação, bem como a 

ação é considerada indivisível em razão do pedido, JULGO EXTINTO O 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, incisos VI 

e IX do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000031-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BENEDITO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RAQUEL CANEDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

RIVALDO CANEDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ROBSON CANEDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000031-05.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

CLOVIS BENEDITO DO NASCIMENTO, RAQUEL CANEDO DO NASCIMENTO, 

RIVALDO CANEDO DO NASCIMENTO, ROBSON CANEDO DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, 

formulado por Raquel Canedo do Nascimento, Rivaldo Canedo do 

Nascimento, Robson Canedo do Nascimento e Clóvis Benedito do 

Nascimento, requerendo a autorização para levantamento e liberação do 

saldo bancário deixado por Leonice Canedo. A inicial veio instruída dos 

documentos, sendo devidamente recebida momento em que determinou-se 

a expedição de ofícios. Extrato do Banco Sicredi, noticiando a existência 

de saldo em nome da falecida, no valor de R$ 422,96 (quatrocentos e vinte 

e dois reais e noventa e seis centavos). A Defensoria Pública se 

manifestou requerendo a liberação do valor em face dos requerentes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o 

pedido comporta acolhimento. Isso porque, segundo restou demonstrado 

nos autos, a falecida deixou um saldo bancário na importância de R$ 

422,96 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), 

segundo se infere nas informações acostadas aos autos pelo Banco 
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Sicredi. Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares: Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta 

Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos 

a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Resta patente que os valores 

porventura existentes em nome da falecida, deverão ser pagos aos 

sucessores previstos na legislação civil. Por outro lado, segundo afirmado 

no pedido formulado, e corroborado por documentos que instruíram a 

petição inicial, os requerentes fazem jus ao recebimento do montante 

deixado pela falecida, eis que herdeiros, razão pela qual à requerente 

deverá ser liberada integralmente a quantia depositada na instituição 

financeira. Ante o exposto, acolho o pedido formulado, para o fim de 

determinar que o saldo credor existente no Banco Sicredi, deixado por 

Leonice Canedo (CPF nº 952.437.471-4), seja pago aos requerentes, 

expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sendo que deferi o 

requerido para proceder a intimação pessoal dos requerentes para que 

compareçam perante a serventia da Vara para retirada do alvará judicial. 

Sem custas, eis que a parte é beneficiária da justiça Gratuita. CIÊNCIA a 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO TERMO de COMPROMISSO, MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS QUILES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000669-38.2019.8.11.0018 DESPACHO Intimem-se as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas 

que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

do feito. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001547-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001547-94.2018.8.11.0018. AUTOR(A): JOSIAS 

FRANCISCO DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE JUARA S E N T E N Ç A Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de tutela de urgência proposta por Josias Francisco dos Santos em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Juara, todos qualificados 

nos autos. A tutela foi concedida em decisão de Id n. 18416064. Em 

seguida, consta declaração do autor (Id n. 21813552) informando que 

recebeu o tratamento médico que necessitada, pugnando pela desistência 

desta ação. Cientificados os entes públicos concordaram com o pedido de 

desistência. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Sem 

delongas, diante da manifestação da parte autora de que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito é 

medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001077-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES APARECIDO PASCHOAL (AUTOR(A))

MARINA FERREIRA PASCHOAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001077-29.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ALVES 

APARECIDO PASCHOAL, MARINA FERREIRA PASCHOAL REU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO 

Compulsando os autos, vislumbro que a parte autora não foi intimada da 

decisão de ID. 21262031. Desse modo, intime-se a parte, para que cumpra 

o determinado na referida decisão, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001654-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE KREPU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA BURUN SAU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES PROCESSO n. 

1001654-41.2018.8.11.0018 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA ODETE KREPU Endereço: km60, sem, aldeia 

mayrob, JUARA - MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: JULIETA 

BURUN SAU Endereço: km60, sem, aldeia mayrob, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, do inteiro teor 

da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo 

transcrita, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: Em seguida, o MM juiz proferiu a SENTENÇA em audiência, 

conforme mídia anexa, com o seguinte Dispositivo: FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido inicial para submeter a 

requerida à curatela, nomeando-lhe como curadora a requerente MARIA 

ODETE KREPU, para sua representação em todos os atos da vida civil, 

devendo ser lavrado o necessário termo de compromisso, dispensada a 

especialização de hipoteca legal. A curatela se limita aos direitos, 

interesses e aspectos de natureza patrimonial e negocial. O prazo para a 

curatela será indeterminado. Transitado em julgado, expeça-se mandado 

para a averbação no registro civil competente, cumprindo aindo o que 

determina o art. 755 ~ 3° do cpc. Custas pela requerente, isenta na forma 
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do artigo 98 ~ 3° do CPC, eis que lhe deferida a justiça gratuita. P.R.I.C. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI APARECIDA 

MILESKI, digitei. JUARA, 14 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001622-36.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. T. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001622-36.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: MARCIA 

ADRIANA TOSSE EXECUTADO: WAGNER FLOR DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA A parte exequente pugna pelo arresto online em contas 

do executado, que devidamente citado (ID: 17737167), não quitou o débito 

alimentício. Assim, resultando no inadimplemento da dívida, bem como o 

fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 835, inc. I, c/c 

art. 854, ambos do novo CPC, entendo que o pedido de bloqueio de 

numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido. 

Sim, pois além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do novo CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES ? PRIMEIRA TURMA ? DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 ? 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de pedido de 

ID: 17820124, determinando a efetivação do bloqueio nas contas de 

WAGNER FLOR - CPF: 021.812.051-67, no montante de R$ 2.193,44, 

indicado na memória de cálculo de ID: 17820124. Para tanto, determino: a) 

Junte-se aos autos cópia da operação; b) Com a efetivação do bloqueio 

de valores e sua transferência para a Conta Única, DETERMINO que seja 

imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos 

Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP. c) 

Vale registrar que, segundo o art. 512 da CNGC, o protocolo de bloqueio, 

ora juntado aos autos, equivale ao termo de penhora, motivo pelo qual 

resta apenas a comunicação das partes para os fins legais. d) Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio, em especial a parte executada, quando 

terá início o prazo para a oposição de embargos/impugnação. e) Caso a 

parte executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para a respectiva transferência, bem como a 

planilha atualizada do débito. f) Não havendo a efetivação do bloqueio, 

intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001540-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - MT13466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos ID 27669243, no prazo legal. Juara, 22 de abril de 2020. 

Luciane Maria Vollmer Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 226-22.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira, Fernando Nascimento Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etscheid Techno S/A - Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloisa Marques da Silva - 

OAB:159.755 SP

 Vistos etc;

Conforme se depreende dos documentos de f. 234, a parte requerida teve 

a sua falência decretada. Ocorre que a decretação da falência induz à 

suspensão da execução ou do cumprimento de sentença, cf. art. 6º da Lei 

11.101/2005.

Considerando a não indicação de bens do executado passíveis de recair a 

penhora, aliado à falência da executada, é premente a suspensão do feito. 

O art. 921, III do CPC, dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no art. 921, III, § 1º e do 

CPC, determino a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89869 Nr: 1571-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 157 de 389



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Vistos etc;

Defiro o requerimento ref: 97, determinando a liberação do valor 

incontroverso depositado em juízo como garantia.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1573-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Vistos etc;

Defiro o requerimento ref: 104, determinando a liberação do valor 

incontroverso depositado em juízo como garantia.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66359 Nr: 3287-46.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza da Rocha e Carmo Dias, Nalia Dias de Oliveira, 

Erevaldo Barbieri, Guiomar Dias de Oliveira Gomes, Cleuza Dias Boesing, 

Diego Alberto Araldi, Mirian Gomes de Almeida Marrafon, Nicácio Deguche 

Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar Partes para conhecimeno e manifestação necessária quanto a 

juntada de petição pelo perito nomeado no presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 126083 Nr: 2017-11.2019.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 SENTENÇA

Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor do adolescente LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA, 

imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 

155, caput e §1º (fato 01) c.c art. 157, caput e §2º, inciso II (fato 02), 

todos do Código Penal.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos 

autos, ante o falecimento do menor Luiz Felipe (fl. 123)

Às fls. 126/127 consta a certidão de óbito de Luiz Felipe Barboza 

Bernardes.

É o relatório. Decido.

Direto ao ponto, diante da informação da morte do menor, não há dúvidas 

de que o prosseguimento do presente resta prejudicado em razão de fato 

superveniente ao seu ajuizamento, sendo a extinção de punibilidade do 

menor e, por consequência, a extinção do feito, medida que se impõe.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

menor LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA, em razão de seu 

falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 226 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Ciência ao MPE.

 P.R.I.C

Após o transito em julgado, arquive-se com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 131239 Nr: 4210-96.2019.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBBS, RCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 SENTENÇA

Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA e REINALDO 

CÉSAR BORGES DE SOUZA, imputando-lhes a prática do ato infracional 

análogo ao crime previstos no art. 155, §4º, inciso I e IV do Código Penal.

A representação foi recebida às fls. 55/56.

Entre um ato e outro, acostou-se nos autos certidão de óbito do menor 

Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva (fls. 105/106).

É o relatório. Decido.

Direto ao ponto observo que à fls. 105/106 aportou-se aos autos a 

certidão de óbito do menor supostamente infrator.

Diante disso, não há dúvidas de que o prosseguimento do presente resta 

prejudicado em relação ao menor Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva, em 

razão de fato superveniente ao seu ajuizamento, sendo a extinção de 

punibilidade do menor, medida que se impõe.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

menor LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA, em razão de seu 

falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 226 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo o processo apenas em 

relação ao menor REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA.

Ciência ao MPE.

 P.R.I.C

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 131243 Nr: 4214-36.2019.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBBS, RCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 SENTENÇA

Trata-se de Representação do Ministério Público Estadual em desfavor de 

LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA e REINALDO CÉSAR BORGES 

DE SOUZA, imputando-lhes a prática do ato infracional análogo ao crime 

previstos no art. 155, §4º, inciso I e IV do Código Penal.

A representação foi recebida às fls. 50/51.

Entre um ato e outro, acostou-se nos autos certidão de óbito do menor 

Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva (fls. 99/100).

É o relatório. Decido.

Direto ao ponto observo que à fls. 99/100 aportou-se aos autos a certidão 

de óbito do menor supostamente infrator.

Diante disso, não há dúvidas de que o prosseguimento do presente resta 

prejudicado em relação ao menor Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva, em 

razão de fato superveniente ao seu ajuizamento, sendo a extinção de 

punibilidade do menor, medida que se impõe.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

menor LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA, em razão de seu 

falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 226 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo o processo apenas em 

relação ao menor REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA.

Ciência ao MPE.

 P.R.I.C

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito-

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 158 de 389



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 131244 Nr: 4215-21.2019.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBBS, RCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20763

 SENTENÇA

Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA e REINALDO 

CÉSAR BORGES DE SOUZA, imputando-lhes a prática do ato infracional 

análogo ao crime previstos no art. 155, §4º, inciso I e IV do Código Penal.

A representação foi recebida às fls. 48/49.

Entre um ato e outro, acostou-se nos autos certidão de óbito do menor 

Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva (fls. 95/96).

É o relatório. Decido.

Direto ao ponto observo que à fls. 95/96 aportou-se aos autos a certidão 

de óbito do menor supostamente infrator.

Diante disso, não há dúvidas de que o prosseguimento do presente resta 

prejudicado em relação ao menor Luiz Felipe Barboza Bernardes Silva, em 

razão de fato superveniente ao seu ajuizamento, sendo a extinção de 

punibilidade do menor, medida que se impõe.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

menor LUIZ FELIPE BARBOZA BERNARDES SILVA, em razão de seu 

falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 226 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo o processo apenas em 

relação ao menor REINALDO CÉSAR BORGES DE SOUZA.

Ciência ao MPE.

 P.R.I.C

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61371 Nr: 3980-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Vistos etc;

Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

Manifeste-se a Fazenda Pública, pugnando o que for de direito.

CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000218-76.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO COUTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

HEULLON DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOVEA LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000218-76.2020.8.11.0018. REQUERENTE: HEULLON 

DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS, RONALDO COUTINHO RIBEIRO REQUERIDO: 

JOAO GOVEA LUIZ SENTENÇA Trata-se de “Tutela Cautelar requerida em 

Caráter Antecedente” proposta por HEULLON DIOGO DE OLIVEIRA 

RAMOS e RONALDO COUTINHO RIBEIRO em face de JOÃO GOUVEIA 

LUIZ e WALTER GOUVEIA, qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes apresentaram termo de acordo acerca do presente feito (ID: 

31189709). É o relatório. Fundamento e Decido. As partes são legítimas e 

possuem interesse de agir, na medida em que a intervenção judicial que 

pretendem consiste em formalidade necessária à legitimação e eficácia do 

pactuado, inclusive perante terceiros. Ademais, estando elas bem 

representadas e cuidando-se de direitos plenamente disponíveis, razão 

não há para deixar de homologar o acordo firmado entre as partes. FORTE 

EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades apresentado 

em ID: 31189709, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, EM 

CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofícios ao INDEA e 

ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS desta comarca para que 

procedam as baixas necessárias quanto a eventuais restrições inseridas 

em virtude desta demanda. Determino ainda, que seja oficiado o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Recurso de Agravo de Instrumento (autos 

nº 1006782-28.2020.8.11.000 – Quarta Câmara Cível), informando sobre o 

presente acordo. Custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado entre as partes. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001125-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA REGINA BALAN TABORDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001125-22.2018.8.11.0018. AUTOR(A): CLEUZA 

REGINA BALAN TABORDA REU: BANCO BMG S.A S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de ação civil em que a parte alega que 

contratou empréstimo consignado junto ao Banco requerido, com 

pagamento mediante desconto em folha. Aduz, que não foi informada de 

que o contrato tratava-se de cartão de crédito consignado, pleiteando a 

nulidade contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por 

danos morais. Alega a Requerente que tomou ciência recentemente da 

existência de descontos em seu benefício previdenciário, verificou que os 

descontos são em favor da parte requerida, advindo de cartão de crédito 

consignado, no valor atual de R$ 1.349,53. Aduz, que nunca recebeu 

qualquer cartão de crédito do requerido, bem como, jamais recebeu fatura 

advinda deste. No mérito requereu a condenação da parte requerida no 

pagamento de danos morais e que seja reconhecida e declarado nulo o 

contrato em questão, determinando a devolução em dobro de todo importe 

pago. Com a inicial vieram os documentos de fls. 42/131. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação, pugnou pela total 

improcedência dos pedidos. Aduziu, em suma, que possui relação jurídica 

com a parte requerente de forme lícita, apresentando instrumento 

contratual assinado por ela; além da prova de que se beneficiou do valor 

do empréstimo (fls. 199/314). É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO Verifico 

que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte requerente. Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 
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CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida na contratação de “cartão de crédito 

consignado”, que ensejasse a realização da cobrança e desconto do 

valor mínimo da fatura, esta última conseguiu demonstrar que houve a 

celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere 

contrato assinado pela parte requerente e outros documentos trazido nos 

autos com a contestação. A assinatura da requerente, lançada na 

procuração “ad judicia” e na declaração de pobreza, são praticamente 

idênticas à assinatura lançada no instrumento contratual, comprovando o 

vínculo contratual havido entre as partes. Há nos autos comprovantes de 

TED, demonstrando que foi transferido para conta em nome da requerente, 

a quantia total de R$ 27.451,73 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta 

e um reais e setenta e três centavos). Da mesma forma, o termo de 

adesão de cartão de crédito consignado (fls. 372/374), em que constam 

todas as informações da requerente (qualificação e endereço), bem como, 

consta de forma cristalina “autorizo, expressamente, de forma irrevogável 

e irretratável, a minha fonte pagadora/empregadora, a realizar desconto 

mensal em meu salário/benefício previdenciário/remuneração, em favor 

desse Banco, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento 

correspondente às parcelas de eventuais empréstimos e do valor mínimo 

da fatura mensal do CARTÃO DE CRÉDITO...”. Ainda, como prova concreta 

da celebração do contrato entre as partes, é a cópia do documento 

pessoal da parte requerente e demais documentos pessoais que foram 

juntados ao instrumento contratual apresentado pelo requerido. Ora, seria 

praticamente impossível a parte requerida ter uma cópia dos documentos 

pessoais da requerente, se este não houve voluntariamente entregue no 

momento da assinatura da avença. Por fim, as faturas trazidas na 

contestação (fls. 221/304) comprovam que a requerente utilizava do 

cartão de crédito fornecido, ou seja, se beneficiava da contratação 

realizada entre as partes, não havendo qualquer tipo de ilicitude e embora 

alega jamais ter recebido faturas referente ao cartão de crédito em 

questão o endereço constante nas faturas é o mesmo constante nos 

autos. Da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível 

se inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte 

requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de TERMO DE 

ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. No mesmo sentido, não pode a parte 

alegar desconhecer se tratar de contratação de empréstimo contratado na 

modalidade “cartão de crédito”, se durante meses, de forma reiterada e 

frequente, houve o desconto em sua conta. Outrossim, a parte requerente 

não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações e documentos da parte requerida. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte requerente contratou os serviços da Instituição Financeira 

requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, a jurisprudência, in 

verbis: JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 

9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE PERÍCIA - REJEITADA. 

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se 

observa que além do contrato assinado idêntico ainda aportou aos autos 

DOCUMENTO de identidade do consumidor (diverso do apresentado na 

inicial), inexistindo se falar em fraude no caso em comento. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado 

e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da inversão do ônus 

da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da compra 

efetivada devidamente assinada pelo Consumidor. Vejamos: Documentos 

pessoais juntados na Inicial: Documentos pessoais juntados em 

Contestação: Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à 

empresa Reclamada, quanto aos descontos na conta do consumidor. 

Mantendo-se a sentença integralmente. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão". DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE 

OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O magistrado ao verificar 

a conduta de má-fé da parte que nega a relação jurídica que, depois se 

descortina, pode aplicar de ofício a pena de litigância de má-fé, nos 

moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço neste momento e aplico a 

pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo 

recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ante 

o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal conduta não pode 

ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, sob pena de se premiar 

àqueles que assim agem no processo, razão pela qual, revogo a 

gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao pagamento das 

custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 5% sobre o 

valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0017401-64.2016.8.11.0003, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC 

CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 

se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira no que tange a contratação de cartão de 
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crédito consignado, que autorizasse a cobrança do valor mínimo deste em 

sua folha, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo supostamente sofrido. Entretanto, restou demonstrado se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que a comprovam. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS revogo a tutela deferida nos autos, bem como, julgo 

improcedentes os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte requerente à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na forma 

do artigo 81, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade, 

por ser beneficiária da AJG. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000958-68.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ADEMIR 

RIBEIRO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. S 

E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil em que a parte alega 

não ter relação jurídica com o Banco requerido, pleiteando declaração de 

nulidade/inexigibilidade de desconto, com a restituição de valores e 

indenização por danos morais. Relata a parte requerente que não se 

recorda de ter contratado um empréstimo consignado junto a parte 

requerida, tão pouco ter recebido valores deste empréstimo, acreditando 

ser indevidos os descontos promovidos pela instituição requerida. No 

mérito, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica com o 

consequente reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados; 

condenação em restituição em dobro; condenação em danos morais e etc. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a necessidade de retificação do polo passivo da lide, 

tendo em vista que o contrato foi realizado com a BP PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA- BRADESCO PROMOTORA e não com o BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por fim pugnou pela total 

improcedência dos pedidos. Aduziu, em suma, que possui relação jurídica 

com a parte requerente, apresentando instrumento contratual assinado 

por ela; além da prova de que se beneficiou do valor do empréstimo. Que 

as partes assinaram contrato de n° 807688968, o qual se trata de um 

refinanciamento que liquidou os contratos de nº 802806530 e nº 

802807298 com valor total de R$ 6.016,12, a ser pago em setenta e duas 

parcelas de R$ 176,86 (cento e setenta e seis reais e oitenta e seis 

centavos). É o relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. Quanto a retificação do polo 

passivo, entendo que assiste razão a parte requerida, uma vez que o 

contrato acostado aos autos consta a empresa Bradesco Promotora com 

CNPJ próprio. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora Incumbe a parte 

requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus 

argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu 

comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos 

juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente 

trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a 

instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado. Em que 

pese as alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação 

jurídica com a parte requerida, que ensejasse a realização da cobrança, 

esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio 

jurídico entre as partes, conforme se infere contrato assinado pela parte 

requerente e outros documentos trazido nos autos com a contestação. A 

assinatura do requerente, lançada na carteira de identidade, é 

praticamente idêntica à assinatura lançada no instrumento contratual de 

fls. 164/167, comprovando o vínculo contratual havido entre as partes. Há 

nos autos um comprovante de TED (fl. 174), demonstrando que foi 

transferido para conta em nome do requerente, a quantia de R$ 403,25. Da 

mesma forma, o contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de 

fls. 164/171, em que constam todas as informações do requerente 

(qualificação e endereço). Ainda, como prova concreta da celebração do 

contrato entre as partes, é a cópia do documento pessoal da parte 

requerente e demais documentos pessoais, que foram juntados ao 

instrumento contratual apresentado pelo requerido. Ora, seria 

praticamente impossível a parte requerida ter uma cópia legível dos 

documentos pessoais do requerente, se este não houve voluntariamente 

entregue no momento da assinatura da avença. Por fim, os documentos 

comprovam que o valor contratado foi devidamente disponibilizado ao 

requerente, e o pagamento da parcela vem sendo descontado, 

normalmente, a dezenas de meses. Sendo assim, com a mudança das 

cláusulas contratuais, valor e quantidade das parcelas, é inegável a parte 

tomou o empréstimo financeiro, a qual é obrigada a adimplir, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Ora, da simples análise dos documentos juntados 

nos autos, é possível se inferir claramente, que a contratação fora 

realizada pela parte requerente, onde consta de forma cristalina se tratar 

de CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. No mesmo sentido, não 

pode a parte alegar desconhecer da contratação de empréstimo, se 

durante dezenas de meses, de forma reiterada e frequente, houve o 

desconto em sua conta de benefício. Outrossim, a parte requerente não 

trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações e documentos da parte requerida. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte requerente contratou os serviços da Instituição Financeira 

requerida, sendo a cobrança devida. Nesse sentido, a jurisprudência, in 

verbis: JECCMT-0015201) SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 

9.099/1995 RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE PERÍCIA - REJEITADA. 

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se 

observa que além do contrato assinado idêntico ainda aportou aos autos 

DOCUMENTO de identidade do consumidor (diverso do apresentado na 

inicial), inexistindo se falar em fraude no caso em comento. RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - 

EMPRESTIMO CONSIGNADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alega que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado 

e que vem sofrendo descontos indevidos. Em razão da inversão do ônus 

da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da compra 

efetivada devidamente assinada pelo Consumidor. Vejamos: Documentos 

pessoais juntados na Inicial: Documentos pessoais juntados em 

Contestação: Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à 

empresa Reclamada, quanto aos descontos na conta do consumidor. 

Mantendo-se a sentença integralmente. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 
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súmula do julgamento servirá de acórdão". DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE 

OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 81 DO NCPC. O magistrado ao verificar 

a conduta de má-fé da parte que nega a relação jurídica que, depois se 

descortina, pode aplicar de ofício a pena de litigância de má-fé, nos 

moldes do artigo 81 do NCPC, o qual reconheço neste momento e aplico a 

pena de 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo 

recorrente ao recorrido. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ante 

o reconhecimento da litigância de má-fé, entendo que tal conduta não pode 

ser beneficiada ainda pela gratuidade de justiça, sob pena de se premiar 

àqueles que assim agem no processo, razão pela qual, revogo a 

gratuidade de justiça da recorrente e condeno-a ainda ao pagamento das 

custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes 

do artigo 55 da Lei 9.099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, somados ainda à pena de litigância acima fixada em 5% sobre o 

valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0017401-64.2016.8.11.0003, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes. j. 09.07.2018, DJe 09.07.2018). TJMT) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC – CDC 

CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO – 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. 

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a 

contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado 

exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo 

consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige 

prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva 

do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a 

abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando 

i n e x i s t e n t e s  v í c i o s  q u e  r e c l a m e m  c o r r e ç ã o .  ( N . U 

0002256-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) TJPB-0056268) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. ACERTO DO DECISUM A QUO. DESPROVIMENTO. 

Havendo prova de que o numerário fora devidamente disponibilizado em 

conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, não há se falar em 

invalidade do contrato. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de 

ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos 

a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que 

se impõe. (Apelação nº 0020812-37.2010.815.2001, 2ª Câmara 

Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 

10.12.2018). Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças 

dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que 

se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

requerida, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar. Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância 

de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos 

fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, 

nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a Instituição Financeira que autorizasse a cobrança de tais débitos, o 

que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo 

supostamente sofrido. Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a 

comprovam. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte 

reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre 

o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte requerida, na 

forma do artigo 81, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a 

exigibilidade, por ser beneficiária da AJG. Altere-se o polo passivo da lide, 

passando a constar BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA- BRADESCO 

PROMOTORA. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001157-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001157-90.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA 

RIBEIRO SOARES REU: BANCO BRADESCO, BRADESCO SEGUROS S/A S 

E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de ação civil em que a parte 

requerente afirma ter sido efetuado descontos em seu benefício 

previdenciário a título de seguro de vida, aduz que ao buscar informações 

junto a primeira requerida verificou que o desconto estaria sendo feito em 

favor da segunda requerida. No entanto, alega que jamais contraiu seguro 

perante a seguradora e dessa forma os descontos efetuados por ela são 

indevidos, motivo pelo qual pleiteia a anulação da cobrança de seguro de 

vida com a restituição em dobro dos valores pagos, bem como, 

indenização por danos morais. A liminar foi deferida. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou contestação, pugnando preliminarmente pela 

exclusão da segunda requerida Bradesco Seguros S/A do polo passivo 

da demanda, tendo em vista que o objeto da reclamação se trata de 

matéria bancária, ainda alegou a ausência de interesse de agir da parte 

requerente, por fim pugnou pela total improcedência dos pedidos. É o 

relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente rejeito o pedido da parte 

requerida no que tange a exclusão da segunda requerida Bradesco 

Seguros S/A do polo passivo da demanda, tendo em vista que não ficou 

comprovado nos autos a sua ilegitimidade. No mais, entendo que a 

preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada. Primeiro 

porque não há hipótese constitucional de contencioso obrigatório em 

questões consumeristas. Segundo, porque a parte requerida resistiu ao 

pedido em sua contestação, denotando assim a evidente existência do 

conflito de interesses. Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do 

mérito! Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do CPC. 

Em sua contestação a parte requerida afirmou que houve a regular 

contratação o que justifica os descontos realizados no benefício 

previdenciário da parte autora. Todavia, a parte não juntou nenhum 

documento com a contestação, de modo a comprovar o negócio jurídico 

supostamente havido entre as partes, e muito menos a regularidade da 

contratação. Sendo assim, ao arguir fatos modificativos e extintivos dos 

direitos da parte requerente, a parte requerida atraiu totalmente para sí o 

ônus da prova. Diante da inexistência de documentos que comprovassem 

a existência de relação jurídica pelas partes, cai por terra toda a tese 

defensiva, revelando a procedência dos pedidos. Redargui-se, não há 

qualquer documento relacionado a contratação do serviço ora discutido, 

sendo este um ônus da parte requerida em razão da regra do inciso VIII do 

art. 6º do CDC. A parte requerida não comprovou nos autos a contratação 
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questionada, o que, por si só, afasta a legalidade da cobrança. Há 

responsabilidade objetiva da empresa, bastando que exista, para 

caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano experimentado pelo 

consumidor e o ato da prestadora de serviço, independentemente de culpa 

ou dolo, como no caso dos autos. Evidentemente houve falha na 

prestação dos serviços por parte da requerida, que deve suportar os 

riscos da atividade e os prejuízos decorrentes da falta de diligência, 

considerando que efetuou cobrança a pessoa que não contratou seus 

serviços. A parte requerida deve se cercar do devido cuidado, de modo a 

evitar acontecimentos danosos aos seus usuários ou terceiros. Espera-se 

tenha o cuidado necessário na verificação da autenticidade dos dados 

que lhes são apresentados, em face do risco que é inerente à sua 

atividade, não podendo transferir ao consumidor os danos advindos da 

sua conduta inadequada ou pouco cautelosa. Cumpre destacar que a 

hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei 

nº 8.078/90 – norma de ordem pública e de interesse social –, uma vez 

que as partes se enquadram na condição de consumidora e prestadora de 

serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente. Logo, impositiva a aplicação dos 

princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, bem como o da 

boa-fé objetiva, do qual exsurge os deveres de lealdade, confiança e 

cooperação. Ressalte-se que a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente afastada em caso de 

comprovação da inexistência do defeito ou de qualquer das causas 

excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo 3º do referido 

dispositivo. Diante disto, é devida a indenização por responsabilidade civil 

objetiva em violarem o dever um dos direitos básicos ao consumidor 

quanto a informação clara e adequada (art. 6º, III do CDC) e fazerem 

prática abusiva de execução de serviço sem autorização prévia (art. 39, 

VI, do CDC). A cobrança de um serviço não contratado, é fato que 

demonstra a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando 

indenização por danos morais pela quebra da rotina e perda do tempo útil 

do consumidor, porquanto ultrapassado o mero dissabor, incômodo e 

contratempo do cotidiano. Acrescente-se a isso a violação do princípio da 

boa-fé e a onerosidade excessiva criada por ato arbitrário, unilateral e 

ilícito por parte da requerida. III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS confirmo a tutela deferida nos autos, bem como, julgo 

procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, e anular os débitos lançados pela requerida. Condeno a 

parte requerida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 1.000,00 

(mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 

da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do 

CJF/STJ, desde o evento danoso/prejuízo. Condeno a parte requerida a 

restituir, em dobro, quaisquer valores descontados do benefício da parte 

autora a título de seguro de vida, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente a partir da data dos respectivos descontos, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por força do artigo 406 do 

Código Civil de 2002, a partir da data da citação. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido. JULGO 

extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000326-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31359837. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000181-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31360454. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000263-51.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31360465. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000269-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31360471. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000367-43.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31360487. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 
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(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000359-32.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31361149. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000525-64.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31361165. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO HUNGRIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO DESIDERIO PINTO OAB - GO54119 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000225-05.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: CONRADO HUNGRIA BEZERRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. 

Cotejando as alegações tecidas na petição inicial em relação aos 

documentos juntados, o indeferimento da tutela inibitória é medida que se 

impõe. Não vislumbro, prima facie, a presença de alta probabilidade do 

direito da parte requerente, tendo em vista que ela sequer apresentou um 

e-mail, código sac ou protocolo, demonstrando que tenha havido uma 

tentativa frustrada de cancelar a restrição de crédito. Também não 

prestou caução. Com efeito, somente com o contraditório será possível 

aferir a veracidade das alegações da parte, segundo as quais não 

mantém relação negocial capaz de gerar os débitos que causaram sua 

negativação. Entende a jurisprudência que “Para o atendimento da 

antecipação da tutela, necessária a prova inequívoca das alegações da 

parte autora. Ausente a verossimilhança das alegações da parte que 

objetiva a retirada liminar de seu nome dos registros de proteção ao 

crédito, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é medida que 

se impõe ...”. (TJMG; AGIN 1.0446.14.000094-9/001; Rel. Des. Valdez Leite 

Machado; Julg. 29/05/2014; DJEMG 17/06/2014). Ainda nesse sentido: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR SUPOSTA 

DÍVIDA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. DECISÃO 

REFORMADA. LIMINAR CASSADA. AGRAVO PROVIDO. I. Ausente a 

prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação, 

impõe-se o indeferimento da antecipação de tutela para excluir o nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes. Ii. Agravo de instrumento a que se 

dar provimento. (TJ-PE; AI 0017108-77.2012.8.17.0000; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima; Julg. 24/04/2013; DJEPE 

07/05/2013; Pág. 297) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para exclusão 

do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Negativação 

decorrente de suposta dívida oriunda de cédula de crédito bancário na 

qual o agravante consta como avalista. Alegada falsidade de assinatura. 

Ausência de verossimilhança das alegações a justificar a concessão do 

pleito liminar. Necessidade de produção de provas. Mantença do 

indeferimento da medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJSC; AI 2014.024529-8; Capinzal; Terceira Câmara de Direito Comercial; 

Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 28/08/2014; DJSC 04/09/2014; 

Pág. 295). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ausente os requisitos do 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela 

parte reclamante e determino o prosseguimento do feito. Já designada 

audiência de conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação 

e intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à sessão, 

consignando que deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após 

a audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, 

no mesmo prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação já 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juara, 7 de março de 

2019. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO HUNGRIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO DESIDERIO PINTO OAB - GO54119 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000225-05.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: CONRADO HUNGRIA BEZERRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo-se 

observar a conta bancária indicada ao ID: 28042786. Após, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve o 

integral cumprimento da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o 

imediato arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001285-47.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 
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requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da requerente ter 

comprovado que os cheques foram furtados de seu veículo, conforme 

boletim de ocorrência, e mesmo diante da assinatura divergente o Banco 

devolver o cheque por insuficiência de fundos, bem como o periculum in 

mora, resta evidenciado na medida em que esta privada de emitir novo 

talão de cheque e ter seu nome negativado, e, caso não seja determinado 

a alteração do motivo da devolução do cheque e baixa no CCF in initio litis 

e inaudita altera parte, certamente causará prejuízos de difícil reparação. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA NO CCF. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS, AO INVÉS DE CONTA ENCERRADA. FLAGRANTE 

ADULTERAÇÃO NA DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. A prova carreada conforta a tese da responsabilidade 

da instituição bancária diante da falha na prestação de serviços, pois o 

cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido 

devolvido por conta encerrada ou adulteração, situação que inviabilizaria a 

inscrição do autor, pelo banco, no cadastro de emitentes de cheques sem 

fundos. Conferência da data de emissão que não foi efetuada. Aplicação 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais 

caracterizados. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do 

fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são 

presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório. 

Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros usualmente 

adotados por ambas as Câmaras do grupo em casos similares. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS.; Apelação Cível Nº 70072863400, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 28/09/2017) Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para 

determinar que a reclamada retire o nome do autor do cadastro de 

emitentes de cheques sem fundos (CCF) e promova a alteração do motivo 

de devolução do cheque 394, para divergência de assinatura, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao Banco 

requerido e a CCF do Banco Central do Brasil, solicitando o cumprimento 

da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime 

as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo 

será extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando 

deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do 

processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a respeito da 

ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os intimem para 

participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 

Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo prazo – 

5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para deliberação. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001285-47.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo ser 

observado a conta bancária indicada ao ID: 27684489. Após, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve ao 

integral cumprimento da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o 

imediato arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001287-17.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato da requerente ter 

comprovado que os cheques foram furtados de seu veículo, conforme 

boletim de ocorrência, e pedido de sustação dos cheques diretamente ao 

Banco pelo motivo de furto, tendo o cheque sido devolvido por 

insuficiência de fundos, bem como o periculum in mora, resta evidenciado 

na medida em que esta privada de emitir novo talão de cheque e ter seu 

nome negativado, além de estar com sua conta corrente negativa em 

virtude da compensação dos cheques, e, caso não seja determinado a 

alteração do motivo da devolução do cheque e baixa no CCF in initio litis e 

inaudita altera parte, certamente causará prejuízos de difícil reparação. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA NO CCF. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS, AO INVÉS DE CONTA ENCERRADA. FLAGRANTE 

ADULTERAÇÃO NA DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. DANOS MORAIS 
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CONFIGURADOS. A prova carreada conforta a tese da responsabilidade 

da instituição bancária diante da falha na prestação de serviços, pois o 

cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, quando deveria ter sido 

devolvido por conta encerrada ou adulteração, situação que inviabilizaria a 

inscrição do autor, pelo banco, no cadastro de emitentes de cheques sem 

fundos. Conferência da data de emissão que não foi efetuada. Aplicação 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais 

caracterizados. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do 

fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são 

presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório. 

Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros usualmente 

adotados por ambas as Câmaras do grupo em casos similares. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS.; Apelação Cível Nº 70072863400, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 28/09/2017) Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua 

manutenção, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução. Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

a qualquer tempo - art. 300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento 

final do mérito, poderá perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a 

anotação a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao 

credor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para 

determinar que a reclamada retire o nome do autor do cadastro de 

emitentes de cheques sem fundos (CCF) e promova a baixa da folha de 

cheque n. 410, suspendendo as cobranças relativas ao compensação, 

por se tratar de furto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao Banco requerido e a CCF do Banco Central 

do Brasil, solicitando o cumprimento da presente decisão. Já designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001287-17.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo ser 

observado a conta bancária indicada ao ID: 28471774. Após, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve ao 

integral cumprimento da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o 

imediato arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001295-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SEVERINO DA SILVA (EXEQUENTE)

AMAURICIO ALVES CORDEIRO (EXEQUENTE)

FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

LAZIR FRANCISCA PERES CHAVES (EXEQUENTE)

JAIRE BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JOSE GONCALVES ROCHA (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO MAGALHAES (EXEQUENTE)

NILZETE XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ALAIDE MEIRELES MOTA (EXEQUENTE)

ARLINDO DA LUZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001295-57.2019.8.11.0018. 

EXEQUENTE: ARLINDO DA LUZ PEREIRA e OUTROS. EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE JUARA DESPACHO Deixo de receber a inicial por não 

preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 Código de Processo Civil. 

Tendo em vista a decisão RE 561836 do STF e considerando que este 

Magistrado não tem obrigação de conhecer a legislação municipal de 

ofício, solicito para verificar o interesse de agir, as seguintes informações: 

1 – Juntada da legislação que criou a carreira em questão, bem como sua 

eventual reestruturação, ainda comprovando a possível ausência da 

referida reestruturação; 2 – Juntada da Lei local que estabeleceu 

parâmetros diversos da Lei Federal para conversão do Cruzeiro Real em 

URV; 3 – Caso haja lei local que realizara a conversão, aditar a inicial para 

readequá-la ao percentual previsto na r. lei, pois o valor de 11,98% 

refere-se a caso concreto. Diante do exposto, intimem-se os autores, na 

pessoa do Ilustre advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os 

documentos acima mencionados de itens “1, 2 e 3”, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com, ou sem o aporte dos referidos documentos, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se os autores, na pessoa do 

Ilustre advogado. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-74.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

S. RAIZER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DO ESPIRITO SANTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010208-74.2017.8.11.0018. 

EXEQUENTE: S. RAIZER - ME EXECUTADO: LUCIANO DO ESPIRITO SANTO 

COSTA DECISÃO Considerando o teor da certidão de f. 36, em que o Sr. 

Oficial de Justiça informa que atualmente a residência do executado está 

alugada e este encontra-se residindo na zona rural, INDEFIRO o pedido de 

f. 39. Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o novo endereço do executado, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000187-61.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS (EXECUTADO)

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000187-61.2017.8.11.0018. 

EXEQUENTE: VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS EXECUTADO: 

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP, DOUGLAS MARTIN PAES DE 

BARROS DECISÃO Considerando o teor da certidão de f. 22, em que o Sr. 

Oficial de Justiça informa que atualmente a parte executada Mandala 

Transportes Ltda– EPP não funciona mais naquele endereço, e que o 

representante da requerida mudou-se para a cidade de Sinop-MT, porém 

não sabe informar o endereço, INDEFIRO o pedido de f. 25. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

novo endereço do executado, ou, para que comprove nos autos que de 

fato o executado continua com suas atividades naquele endereço, 

conforme afirma na sua petição de f. 25, tudo sob pena de extinção do 

feito, nos termos do § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-96.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GAONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS OAB - MT26567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REU)

PAQUETA CALCADOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000540-96.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:FRANCIELE 

GAONA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MESSIAS 

JUNGLAUS, PATRICIA QUESSADA MILAN POLO PASSIVO: PRIVALIA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência Juizado Especial - Juara Data: 02/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-67.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MACIONILA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000238-67.2020.8.11.0018. 

REQUERENTE: EUNICE MACIONILA DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO Ausente o relatório nos termos do art. 

38 da lei 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com 

seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que a parte autora merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. No caso em 

tela, a probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos 

autos, a qual demonstra que seu nome encontra-se inscrito no cadastro 

de inadimplentes, bem como, pela reclamação efetuada perante o 

PROCON. Presente ainda o periculum in mora, uma vez que o nome da 

autora encontra-se inserido no SPC, o que, certamente poderá lhe causar 

danos de difícil reparação. Assim, a concessão da medida de urgência 

pleiteada é medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA para determinar que a requerida proceda à baixa 

provisória da restrição lançada perante os órgãos de proteção ao crédito 

em nome da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser-lhe 

aplicada multa diária, pelo descumprimento. EXPEÇA-SE ofício à requerida, 

solicitando o cumprimento da presente decisão. Inverto o ônus da prova 

em favor da parte autora, com fulcro no art. 6°, inciso VIII do CDC. 

Designada nova data para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimem-se as 

partes com a ADVERTÊNCIA à parte requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e 

incisos da Lei n. 9.099/95, bem como a intime para participarem da 

audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-42.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON OLIVEIRA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Proceder 

a intimação da parte autora, para querendo manifestar acerca dos 

embargos de I.D. 30228114, no prazo legal. JUARA, 22 de abril de 2020. 

ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KREBS ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISNANDA TEDESCO MARQUES OAB - BA24724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS - ME 

(REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do 

processo: Processo: 1000882-44.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 

19.900,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 18/12/2019. JUARA, 22 de abril de 2020. ELAINE CRISTINA 

GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 

35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-97.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU CUNHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VANDERLEI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1001066-97.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: LADISLAU CUNHA RIBEIRO REQUERIDO: VANDERLEI DIAS 

DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro 

de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. No caso dos autos, restou comprovado pelo documento de ID: 

21117654 que o autor alienou o veículo em questão, não tendo o 

comprador promovido o registro da transferência da propriedade junto ao 

Detran/MT no prazo legal (art. 123, § 1º, Código de Trânsito Brasileiro), 

como também o autor não comunicou ao Detran/MT a operação de compra 

e venda nos termos do art. 134, do CTB. Não pagos impostos e multas, de 

responsabilidade do comprador, incidentes sobre o veículo, teve o autor 

alienante seu nome lançado na Dívida Ativa. Ocorre que a partir da 

tradição, opera-se a transferência de propriedade do veículo automotor 

(art. 1.226, do Código Civil), que, com isso, deixa de integrar o patrimônio 

do vendedor, fazendo recair sobre o comprador a obrigação de transferir 

o registro do bem para o seu nome, no prazo de 30 dias, 

responsabilizando-se, a partir de então, pelas multas decorrentes de 

infrações cometidas com o veículo e pelas obrigações tributárias 

incidentes sobre o mesmo, nos termos do que estatui o artigo 123, § 1º, do 

CTB. Nos termos do art. 134, do CTB, deve o vendedor comunicar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado a transferência da propriedade, sob 

pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até 

a comunicação. Não obstante, a jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido pela mitigação do art. 134 do CTB, 

quando nos autos restar "comprovada a transferência da propriedade do 

veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas 

infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do 

art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ. (AGRG no 

RESP 1204867-SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR Rocha, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011)", como no caso dos autos. Assim, 

a concessão da medida de urgência pleiteada é medida que se impõe. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que 

os requeridos suspendam os efeitos da inscrição do nome do Reclamante 

na Certidão de Dívida Ativa Estadual referente aos débitos de IPVA do 

veículo Chevrolet Agile LTZ, ano de fabricação e modelo 2010, cor Prata, 

f lex, Placas NJT1386, RENAVAM 213611139,  chassis 

8AGCN48X0AR185872, em relação aos anos de 2014 a 2018, como 

também para excluir o nome do Reclamante do cadastro de inadimplentes 

do SERASA e SPC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-43.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000550-43.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:CAIO FERNANDO 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ALBERTINI COLET 

POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

09/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-10.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NONATO DE AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001518-10.2019.8.11.0018. INTERESSADO: ARLINDO NONATO DE 

AMORIM REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a requerida, citada, 

deixou de comparecer à sessão de conciliação e não apresentou defesa, 

incidindo, assim, os efeitos da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 

9.099/95. Além disso, não houve requerimento por parte do requerido em 

relação à produção de provas (art. 349 do CPC). Com efeito, em se 

tratando de ação versando sobre direito patrimonial e, por inexistentes 

quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como 

verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Além disso, 
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a prova documental carreada ao caderno processual, em especial, os 

documentos que acompanham o pedido do autor, ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pelo reclamante. Dessa forma, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros 

os fatos narrados na exordial. Forçoso, concluir, portanto, que a requerida 

prestou serviço defeituoso ao realizar o cancelamento do seguro 

contratado pelo reclamante, mesmo tendo realizado o pagamento de 

cobrança emitido pela reclamada. Cumpre ressaltar, ainda, que, no caso 

dos autos, a relação entre as partes é de consumo, porquanto o autor e 

requeridas enquadram-se, respectivamente, nos conceitos estabelecidos 

pelos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Além do 

Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, no caso, a Teoria da 

Atividade, adotada pelo atual Código Civil. De fato, por ser fornecedora de 

serviços, a responsabilidade da requerida, no caso vertente, nos termos 

dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo 

risco da atividade, previsto pelo parágrafo único do artigo 927 do Código 

Civil. Ressalte-se ainda que não foi produzida prova pelo requerido da 

presença de qualquer excludente de sua responsabilidade. Vale repisar, 

neste ponto, que, para tanto, seria necessária prova de culpa exclusiva 

da vítima, inexistente nos autos. Sendo assim, tendo em vista que por 

culpa do requerido o autor não conseguiu cobrir obter a cobertura de seu 

veículo conforme termos da apólice do seguro contratado, sendo de rigor 

o restabelecimento do seguro na forma contratada. De outro lado, a falha 

na prestação do serviço causou ao autor aflição, angústia, irritação e 

sensação de impotência tudo causado pelo serviço defeituoso prestado 

pelo requerido, impedindo ao reclamante lograr êxito na cobertura de 

eventuais danos causados em seu veículo, mesmo tendo realizado o 

pagamento na forma contratada. Acerca da fixação do quantum deve ser 

observado, de um lado, a extensão do dano, a capacidade econômica das 

partes e o grau de culpabilidade do agente e, de outro, a função 

pedagógica da indenização. No caso em análise, deve ser levado em 

consideração as circunstâncias apresentadas, pois o valor não deve 

refletir enriquecimento indevido de quem pede, nem tão ínfimo a ponto de 

ser considerado insignificante como desestímulo à requerida. Assim, fixo a 

indenização em R$ 6.000,00 (seis mil e quinhentos reais), pois trata-se de 

valor que não se mostra elevado e está de acordo com o parâmetro de 

ações semelhantes julgadas. Ressalto, por fim, que de acordo com a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça a fixação de 

indenização por dano moral inferior ao valor pretendido pela parte não 

implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

ARLINDO NONATO DE AMORIM em desfavor de BRADESCO AUTO RE 

(COMPANHIA DE SEGUROS), para: (i) TORNAR definitiva a tutela 

provisória de urgência concedida nos autos (Id. 23759493); e (ii) 

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., contados da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 30 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 134164 Nr: 5281-36.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Crepaldi, Marcelo dos Santos Crepaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o parecer 

ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado. 

Bem como, DETERMINO a permanência dos autos em Secretaria até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação da audiência de 

instrução.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 135635 Nr: 5806-18.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Florencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos.

Inicialmente, verifico que a cautelar imposta foi a de entrega do botão do 

pânico à vítima, não há que se falar em retirada da tornozeleira. Com isso, 

conheço do pedido, como pedido de revogação da cautelar do uso do 

botão do pânico pela vítima.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público emitiu parecer favorável a 

revogação da medida cautelar (ref. 22).

Assim, entendo que o pleito defensivo merece acolhimento, eis que 

ausentes os requisitos para manutenção da referida cautelar, uma vez 

que seu objetivo foi resguardar a integridade física/psíquica da vítima.

Outrossim, a vítima veio em juízo e requereu a desistência das medidas 

protetivas, autos de cód. 135211, o qual foi deferido. Desta feita, não há 

como subsistir uma medida cautelar para proteção da vítima, quando esta 

veio em juízo e alegou não necessitar mais de proteção.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, REVOGO a medida cautelar do uso do 

botão do pânico pela vítima.

Oficie-se a Cadeia Pública Local para que procedam com o recolhimento 

do botão do pânico da vítima e, consequentemente, a retirada da 

tornozeleira eletrônica do denunciado.

Por fim, DETERMINO que o presente feito aguarde em cartório até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência de instrução.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

SIRVA a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpra-se.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEI DE CAMPOS DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003840-24.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: FRANCILEI DE CAMPOS DA SILVA DUARTE Vistos. 

INDEFIRO o pleito de ID 31217362, eis que ainda está pendente de 

cumprimento a diligência objeto do mandado de ID 30770502, o qual ainda 

não foi sequer tentada em razão da inércia do patrono da parte autora em 

efetuar o recolhimento do valor da diligência do Oficial de Justiça. Assim, 

INTIME-SE derradeiramente o douto patrono, para efetuar o recolhimento 

das custas, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste, 15 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002211-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NASCIMENTO OAB - MT20466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CARVALHO DA SILVA (REU)

JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002211-15.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO REU: WELITON 

CARVALHO DA SILVA, JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS Vistos. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pelo julgamento antecipado, ao passo que a demandada pugnou pela 

produção de prova testemunhal, bem como seu depoimento pessoal. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) por quantos perdurou o 

inadimplemento das parcelas do financiamento do imóvel guerreado; b) 

qual o motivo do inadimplemento; c) quem quitou as parcelas em atraso; d) 

se a casa esteve desocupada, caso positivo, por quanto tempo; e) se a 

autora havia vendido o imóvel para terceiros mesmo após a assinatura do 

contrato com os requeridos; Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal 

para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Advirto desde já 

que deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta 281/2020 que prorrogou a suspensão dos prazos 

processuais e da modalidade de teletrabalho até o dia 30/04/2020 como 

medida de prevenção ao Covid-19, deixo de designar nesta oportunidade 

data para realização da instrução, determinando que os autos me voltem 

conclusos após o prazo final fixado em referida portaria, a fim de 

possibilitar a readequação da pauta desta magistrada, eis que deverão ser 

ajustadas as pautas a fim de garantir a prioridade da tramitação dos feitos 

que possuem tal prerrogativa. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002211-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NASCIMENTO OAB - MT20466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CARVALHO DA SILVA (REU)

JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002211-15.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO REU: WELITON 

CARVALHO DA SILVA, JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS Vistos. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pelo julgamento antecipado, ao passo que a demandada pugnou pela 

produção de prova testemunhal, bem como seu depoimento pessoal. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) por quantos perdurou o 

inadimplemento das parcelas do financiamento do imóvel guerreado; b) 

qual o motivo do inadimplemento; c) quem quitou as parcelas em atraso; d) 

se a casa esteve desocupada, caso positivo, por quanto tempo; e) se a 

autora havia vendido o imóvel para terceiros mesmo após a assinatura do 

contrato com os requeridos; Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal 

para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Advirto desde já 

que deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta 281/2020 que prorrogou a suspensão dos prazos 

processuais e da modalidade de teletrabalho até o dia 30/04/2020 como 

medida de prevenção ao Covid-19, deixo de designar nesta oportunidade 

data para realização da instrução, determinando que os autos me voltem 

conclusos após o prazo final fixado em referida portaria, a fim de 

possibilitar a readequação da pauta desta magistrada, eis que deverão ser 

ajustadas as pautas a fim de garantir a prioridade da tramitação dos feitos 

que possuem tal prerrogativa. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004048-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001789-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA CONTARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que em cumprimento ao r. despacho ID 22835071, transcorreu o 

prazo de suspensão, dessa forma intimo o advogado da parte autora para 

manifestar em 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. D. C. M. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Caso permaneça inerte, ou mesmo com manifestação, INTIME-SE a parte 

autora para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000493-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GLEISON TAVARES (AUTOR(A))

DOLORES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA IVETE TAVARES TOLON (REU)

CELSO TOLON (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000493-80.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALAN GLEISON TAVARES, DOLORES TAVARES RÉU: 

MARCIA IVETE TAVARES TOLON, CELSO TOLON, BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos. DEFIRO o pedido de id retro, de modo que DETERMINO seja 

requisitada a competente certidão para fins de usucapião ao INTERMAT, 

expedindo-se ofício a tanto, na forma do Provimento n° 09/2017-CGJ e 

Resolução n° 01/2018-INTERMAT. Ademais, DETERMINO a intimação das 

partes para especificação de provas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificando a pertinência, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 9 de setembro de 

2019. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001227-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES & CAETANO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Após, INTIME-SE a parte requerida a manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando aos autos o comprovante de aprovação do projeto.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 11-87.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Cachiko Ltda, Valdeci Yamamoto, 

Rogerio Spolador de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Oliveira 

Rocha - OAB:1.218.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Autos nº 4849-09.2017.811.0011 – Código 253221

Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto pelo Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Gilberto Rocha.

Às fls.109/110, a executada impugnou a execução.

A exequente não concordou com os cálculos apresentados, fls.114/116, e 

juntou nova planilha de cálculo, com a exclusão dos meses de fevereiro à 

maio do ano de 2018, vez que já foram pagos.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando que o período da DIB, foram utilizados corretamente 

conforme outrora estabelecido, e que a exequente utilizou os parâmetros 

estabelecidos em sede recursal, fls. 96/98, para calcular as correções 

monetárias e os juros, bem como corrigiu a planilha de cálculo, a 

impugnação à impugnação apresentada às fls. 114/116 merece ser 

acolhida.

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pela impugnada e 

JULGO PROCEDENTE o pleito da exequente, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, razão por eu HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 117.

 Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, observando os cálculos de 

fls.203/204.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve oposição.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 157235 Nr: 1732-83.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques, Rodolfo Caetano Marques, Vera Lucia Caetano Marques, 

Caroline Caetano Marques, Aline Caetano Marques da Silva, Potencial 

Industria & Comércio Ltda - EPP, D. V. Participações Ltda, R.C. Marques 

Transportes Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Autos nº 1732-83.2012.811.0011 – Código 157235

Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise da manifestação de fls. 595/597 

em que a União sustenta a desnecessidade do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, ante a responsabilidade 

tributária pessoal e direta dos sócios previstas no Código Tributário 

Nacional.

Contudo, observo que o pedido de fls. retro na verdade já foi objeto de 

decisão deste juízo bem como de recurso de agravo de instrumento no 

bojo dos autos de Código 159312, razão pela qual entendo que tal pedido 

nestes autos se trata de reconsideração.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, DEFIRO o pleito de citação por edital de Rodolfo Caetano 

Marques, considerando que já foram empreendidas diversas diligências, 

porém, sem êxito na localização do mesmo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 120677 Nr: 31-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvaney Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Inacio Ferreira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre 

Maiorquim - OAB:8278

 Autos n.º 31-24.2011.811.0011 (Código 120677)

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.158/159, razão pela qual DETERMINO a expedição 

do mandado de penhora, depósito e avaliação dos bens passíveis de 

penhora no endereço do requerido, conforme disposto nos arts. 835, IV, 

art. 839 do CPC, inclusive via carta precatória se assim for o caso.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 
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executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Não apresentada a manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 4355 Nr: 51-74.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Oliveira - ME - F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes - 

OAB:7267

 Autos n.° 51-74.1995.811.0011 - Código: 4355

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos ante o pleito de fls. 265/267.

Considerando a plausibilidade do aventado no petitório supracitado, 

CUMPRA-SE o remanescente da sentença exarada nos autos de fl. 245, 

de modo que DETERMINO que se PROCEDA com o levantamento das 

restrições/constrições impostas nos imóveis de matrículas n° 471 e 7548 

no Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Mirassol 

D’Oeste-MT de propriedade do Sr. RODOLFO DE OLIVEIRA-ME, conforme 

pugnado.

Empós, de tudo cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 306-12.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Brasilio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 Processo nº 306-12.2007.811.0011 – Código 25792

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 256, de modo que NOMEIO para o leilão do bem 

móvel submetido à constrição judicial, o leiloeiro oficial Wellington Martins 

Araújo - representante da empresa especializada Araújo Leilões, a qual 

deverá ser intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o 

encargo, manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

FIXO o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a 

título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo 

arrematante. Em caso de suspensão ou cancelamento antes da data 

designada, deverá o comitente leiloeiro ser ressarcido das custas que 

advir com a divulgação e demais atos preparatórios, devidamente 

comprovados, encargo este que deverá ser suportado pelo executado 

(art. 40, Decreto nº 21.981/32).

DETERMINO ainda que se DESIGNEM datas e horários para realização do 

leilão judicial que será realizado no átrio do edifício do Fórum local, 

devendo os editais serem expedidos com observância plena aos artigos 

881, 886 e 887 do Código de Processo Civil, bem como ao Capítulo 6, 

Seção 7, da CNGC.

Nos termos do artigo 887, § 4º, do Estatuto Adjetivo Civil e, visando 

atender às peculiaridades da Comarca, DETERMINO que os editais sejam 

divulgados na Rádio Comunitária local, no espaço destinado à utilidade 

pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 222060 Nr: 4014-26.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Autos nº 4014-26.2014.811.0011 – Código 222060

Vistos.

 Considerando a reunião dos autos, desnecessária prolação de decisão 

neste feito, haja vista que a satisfação de todo o crédito da exequente 

está sendo buscado nos autos de código 112949.

Assim, CUMPRA-SE a decisão proferida naquele feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247533 Nr: 1880-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOB-M, RdOB, JABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Autos n.º 1880-21.2017.8.11.0011 – Cód. 247533Vistos.Os autos 

vieram-me conclusos ante o petitório de fl. 112, donde o exequente pugna 

pela penhora de bens que guarnecem a sede da empresa e residência de 

seus co-executados.Pois bem! Do esquadrinhar dos autos, verifico que 

foram esgotados todos os meios menos gravosos para recebimento do 

crédito exequendo, todavia, até o presente momento, restaram 

inexitosos.Segundo regra do art. 789 do CPC, o devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 

obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.Por outro lado, o art. 

833, inciso II do mesmo Códex estabelece a ressalva de que são 

impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida.Sob tal prisma, imprescindível a realização de uma análise 

concreta de todos os bens que guarnecem a residência do executado a 

fim de averiguar se há algum bem que possa ser considerado de elevado 

valor ou que ultrapasse as necessidades comuns a que se refere o 

supracitado artigo no intuito de adimplir a obrigação contraída pelo 

executado.Desta feita, DEFIRO o derradeiro petitório, de modo que SE 

EXPEÇA mandado de penhora para tentativa de penhorar os bens que 

guarnecem a sede da empresa e residência dos co-executados.No mais, 

deslogrando-se êxito em encontrar bens passíveis de penhora, 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise do pedido de quebra de 

sigilo. Posterga-se, pois, da análise do referido pedido nesta oportunidade, 

visando evitar diligências desnecessárias por este Juízo, bem como para 

resguardar o princípio da menor onerosidade do executado.Aportando-se 

aos autos o resultado da referida diligência, INTIME-SE o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 
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dos autos.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 262049 Nr: 2667-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Autos n.° 2667-16.2018.811.0011 – Código: 262049

 Vistos.

DEFIRO em parte o pedido de fl. 61, de modo que SE PROMOVA consulta 

junto ao RENAJUD junto ao CNPJ 06.061979/0001-94 e CPF n.° 

354.099.591-91. Se frutífera a localização de veículos em nome da 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo Códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Se não lograr êxito em encontrar bens, VOLVAM-ME conclusos para 

análise do pedido de quebra de sigilo, via sistema INFOJUD. Justifica-se a 

ausência de análise do referido pleito na oportunidade, visando evitar 

diligências desnecessárias por este Juízo, bem como visando resguardar 

o princípio da menor onerosidade do executado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 228073 Nr: 795-68.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI ALVES MANZANO 

FERRARI - OAB:215.737 SP, RONALDO CORREA MARTINS - 

OAB:76.944/SP

 Autos nº 795-68.2015.811.0011 – Código 228073

Vistos.

Em que pese o feito tenha-me vindo concluso para análise dos pleitos de 

juntada de substabelecimento de fls. 1989 e 1997, verifico que ainda 

pende de cumprimento a determinação constante no último parágrafo das 

decisões de fls. 1932 reiterada às fl. 1983, consistente na intimação do 

administrador judicial para manifestar acerca das habilitações de fls. 

1.604/1.619, 1.838/1.841 w 1.861/1.872, bem como dos documentos 

juntados pela empresa recuperanda. Portanto, CUMPRA-SE na íntegra as 

decisões citadas.

DEFIRO a juntada de substabelecimento formulada às fls. 1.989 e 1.997.

 INTIME-SE a recuperanda para que esclareça, em 05 (cinco) dias, o 

porquê de não estar recolhendo regularmente os passivos fiscais e 

trabalhistas, conforme apontado pelo administrador judicial à fl. 1.821, 

sendo que em caso de adimplemento deverá ser encaminhado os devidos 

comprovantes ao administrador, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias.

 Ademais, considerando a justificativa da empresa recuperanda de que 

não efetivou todo o pagamento das dívidas vencidas durante o biênio legal 

em razão da ausência de dados bancários para depósito, DETERMINO que 

se expeça EDITAL de citação dos credores que tiveram seus créditos 

vencidos durante referido interregno para que os mesmos venham aos 

autos recuperacionais e informem os dados bancários necessários ao 

adimplemento do crédito e/ou requeira o que é direito, em 15 (quinze) dias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 238610 Nr: 2082-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Augusto de Moraes Pessamilio e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Alberto Costa Moretti 

- OAB:290505, Fernanda Pereira da Silva - OAB:236.918, SABRINA DE 

CAMARGO FERRAZ - OAB:203124

 Autos nº 2082-32.2016.811.0011 – Código 238610

Vistos.

 Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MARQUES E 

CAETANO às fls. 91/101, em face da sentença proferida às fls. 89.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em 

torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: 

Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais).

 No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pela parte não 

comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve os 

fatos contidos nos autos, bem como os analisou exaustivamente.

 O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão 

proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão 

embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso.

Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que 

foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de 

cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 244803 Nr: 458-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bolonheze

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 173 de 389



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2.308

 Autos nº 458-11.2017.811.0011 – Código 244803

Vistos.

Cumpra-se integralmente decisão proferida à fl. 94.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 251604 Nr: 3880-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVP, LMCP, MSAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Processo n.º 3880-91.2017.811.0011 – Código: 251604

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 77, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD e SIEL requisitando o 

endereço atualizado do (a) requerido (a), sob o CPF/CNPJ nº 

034.850.201-09.

II-) Se infrutífera a diligência encimada, determino que se proceda com 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS à empresa ENERGISA e às principais empresas 

de telefonia (OI, VIVO e CLARO), para que caso possua em seus 

cadastros endereço atualizado do requerido, aporte aos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

III-) Aportando aos autos às informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253450 Nr: 2850-68.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BTBM, MEMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, Rafael 

Herrera de Oliveira - OAB:18.387/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Autos n.° 2850-68.2016.811.0011 – Cód. 253450

Vistos.

PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de Sentença.

I. Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa 

de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito 

em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento 

do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente 

sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de 

pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do NCPC.

II. Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.

III. Ausente o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais 

custas de execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).

IV. Ausente o pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os 

honorários advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud.

V. Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, 

LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de 

justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do 

art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na 

presença do devedor.

VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se 

a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos 

para decisão.

VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D´Oeste/MT, 09 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25308 Nr: 2263-82.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B

 Autos nº 2263-82.2006.811.0011 - Código 25308

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o pedido da exequente para a decretação 

da indisponibilidade de bens dos devedores previsto no art. 185-A do CTN, 

oportunidade em que requer a utilização prioritária dos meios eletrônicos, 

em conformidade com o Provimento n. 39/2014 do CNJ, o qual constituiu a 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Pois bem. Sobre a possibilidade da indisponibilidade de bens e direitos dos 

devedores, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de 

Recurso Especial , que tal decretação deve obrigatoriamente seguir a 

observância de requisitos específicos, quais sejam:

I. A citação do devedor;

 II. A inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora;

 III. A não localização de bens penhoráveis após esgotamento das 

diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos 

autos (a) pedido de acionamento do BacenJud e consequente 

determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros 

públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou 

Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.

 In casu, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o seu 

deferimento, uma vez que a parte devedora foi devidamente citada, bem 

como se esgotou todas as diligências para a localização de patrimônio em 

nomes dos devedores via buscas nos sistemas BACENJUD, e RENAJUD, 

sem qualquer resultado positivo.

 Nessa toada, constatado o exaurimento das diligências para se encontrar 

bens dos executados passíveis de penhora, DEFIRO o pedido de 

decretação de indisponibilidade de bens e direitos do(s) executado(s) até 

o limite de R$ 29.909,69 (vinte e nove mil, novecentos e nove reais e 

sessenta e nove centavos).

DETERMINO que os autos sejam mantidos conclusos em gabinete para a 

efetivação da indisponibilidade por meio do sistema CNIB – Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens do CNJ.

Se frutífera, INTIME-SE o(s) executado(s) na pessoa do seu advogado, ou 

não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe(s) da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade dos bens e direitos tornados 

indisponíveis ou se a indisponibilidade foi excessiva, em 05 (cinco) dias.

Se infrutífera ou parcialmente frutífera a indisponibilidade, INTIME-SE o 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 115891 Nr: 3757-40.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI - Assessoria, Consultoria, Planejamento & 

Informatica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, Bruna Izabella Ferreira Barbosa - OAB:MT0025784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Marcelo Figueiredo 

Silva - OAB:12429

 Autos n° 3757-40.2010.811.0011 – Código 115891

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca de eventual 

ocorrência de prescrição do crédito objeto dos presentes autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme exigência do parágrafo único do art. 487 do 

CPC, sendo o silêncio interpretado como concordância.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 226585 Nr: 5152-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Ochiuto - OAB:

 Autos nº 5152-28.2014.811.0011 – Código 226585

Vistos.

DEFIRO conforme requerido à fl. 197 para o fim de determinar ao 

embargado que proceda ao cumprimento dos termos da sentença 

proferida às fls. 166/167-v, dando as devidas baixas nos protestos e no 

sistema interno da Prefeitura Municipal dos IPTUs referentes aos imóveis, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235365 Nr: 375-29.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto de Moraes Pessamilio e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ogusuku - OAB:SP 

137.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Autos nº 375-29.2016.811.0011 – Código 235365

Vistos.

Analisando o teor do petitório de fls. 135/141, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 129/130.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, considerando que o montante bloqueado não foi suficiente ao 

adimplemento do débito executado, DEFIRO pedido de nova tentativa de 

penhora até o limite do valor declinado às fls. 147.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 11 de abril de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235528 Nr: 490-50.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mestre Medeiros Sociedade Individual de Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natural Pork Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:11.955-B

 Autos n.º 490-50.2016.811.0011 – Código: 235528

Vistos.

Considerando o petitório fl.64, DEFIRO o pedido de levantamento dos 

valores indicado a fl. 61, observando para tanto a conta bancária ora 

informada no petitório supracitado, razão porque EXPEÇA-SE o 

competente Alvará.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE o requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 1165-57.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Edilson Bergamo, Taisa de Arruda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane de Oliveira Soares Meira - ME, 

Rodogrande Transportes Rodoviários Ltda, Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, Bradesco Auto-Re Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-B, CARLOS ROBERTO DE ASSIS - OAB:2762, DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, Luiz Claudio de O. Nascimento - 

OAB:5475, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A, Wilson 

Farias do Rego - OAB:16.484 MS

 Autos n° 1165-57.2009.811.0011 – Código 74525

Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise da certidão de fl. 1.107em que o 

contador judicial suscita algumas dúvidas, as quais passo a aclarar.

No que tange ao questionamento acerca da aplicação de correção 

monetária ou se correção monetária e juros, que incidirão sobre a pensão 

mensal, saliento que apenas incidirá juros, eis que no acórdão, 

especificamente às fls. 768-v, ficou esclarecido que não incidiria correção 

monetária tendo em vista que se trata de prestação de trato sucessivo e 

que seguiria o valor do salário mínimo vigente à época do pagamento de 

cada prestação, asseverando inclusive que a incidência de correção 

neste caso representaria bis in idem.

Assim, incidindo juros esclareço que o percentual deverá ser 1% ao mês, 

contados a partir da data em que deveria ser adimplida cada prestação até 
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a data do cálculo, considerando que não há como se prever quando se 

dará o efetivo pagamento.

Nesta esteira de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA 

INCONTROVERSA. REVELIA DAS RÉS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. COTAS VENCIDAS ATÉ O 

ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO. JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA VENCIMENTO. 

HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO DO 

RECURSO. (...) 3. Artigo 323 do CPC, aplicável à hipótese. Trato 

sucessivo. Prestações vincendas que se consideram inseridas no pedido 

e devem ser incluídas na condenação, até o cumprimento da obrigação. 4. 

Juros e correção monetária incidentes a cada vencimento, conforme 

artigos 397 e 1.336, I, e §1º, do Código Civil. (...) (TJRJ, Apl 

0079746-65.2007.8.19.0001, 15ª Câmara Cível, Relator Des. Gilberto Clóvis 

Farias Matos, j. 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONAMENTO. JUROS DE MORA. 

Pensionamento mensal. Obrigação de trato sucessivo. Os juros moratórios 

a serem acrescidos ao valor pago a título de pensão mensal devem ser, 

em relação às prestações vencidas, contabilizados a partir do vencimento 

de cada prestação. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJRS, AI 

70079381489, 11ª Câmara Cível, Relator Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

j. 13/03/2019)

De igual modo, não há que se falar em cálculo das parcelas vincendas, 

por se tratar de prestação futura cujo valor variará de acordo com o 

salário mínimo vigente, não havendo como se precisar referidos valores. 

Portanto, a data final deverá constar como sendo a data da elaboração do 

cálculo.

Ademais, considerando o esclarecimento das dúvidas do contador, 

DEVOLVA-SE o feito ao setor de cálculo para apresentação da planilha.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do valor, no 

prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado com concordância, 

conforme já consignado em decisão de fls. 1.100/1.101.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Zacarias Tavares Canara, Neusa Tavares da 

Câmara, Fadel Tavares Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO N°5863, Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sônia Castilho 

Rocha - OAB:RO / 2.617

 Autos nº 1752-69.2015.811.0011 – Código 229885

Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de abril de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 103 Nr: 515-30.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Mirassol D'Oeste Ltda, Antonio 

Ferreira da Maia, Gilberto Maciel, Adenilson Geraldo Pereira, Grimbaldi 

José da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Pascoal de 

Oliveira - OAB:42066

 Autos n. 242-21.2015.811.0011 (Código: 226989)

 Vistos.

 Os autos me vieram conclusos para análise do pedido de fls.378/381 

referente ao desbloqueio dos valores capturados nas contas da parte 

executada, ao argumento de que foram bloqueados bens inalienáveis 

(poupança) e que só tomara conhecimento da ação no momento da 

penhora, fato este controverso, um vez que o executado Antonio 

compareceu com o fito de adimplir o débito à fl.20.

Consoante se denota do documento juntado à fl.373, fora bloqueado o 

valor de R$ 34.274,36 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos) nas contas do executado Antonio Ferreira 

da Maia.

Pois bem. Passo à análise de bloqueio indevido de valores.

 O fato é que o Sistema BACENJUD, disponibilizado ao Magistrado para 

realização da penhora online, não faz distinção acerca da origem dos 

valores a serem bloqueados, razão porque cabe à parte demonstrar que o 

bloqueio se deu sobre bens inalienáveis. Dessa forma, como bem 

demonstrado pela parte executada nos documentos de fls. 384/386 a 

penhora efetuada recaiu sobre conta poupança, sobre valor inferior a 40 

(quarenta) salários-mínimos, preenchendo, portanto, os bens elencados 

no artigo 833, inciso X, do NCPC , diante disso, verifico que a liberação da 

restrição merece prosperar.

Dessa feita, à autora caberá ser ressarcido integralmente o valor de R$ 

34.274,36 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e 

seis centavos), posto que comprovado nos autos que é oriundo de conta 

poupança. Dessa forma, clarividente a afronta ao art. 833, X, do Código de 

Processo Civil, sendo o levantamento da penhora medida de vigor. Nesse 

pórtico:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA CONTA-POUPANÇA. Demonstrado que 

a penhora se efetivou em conta-poupança bancária, incide a regra de 

impenhorabilidade absoluta prevista no art. 649, X, do CPC. Correta a 

decisão que determinou a liberação da penhora sobre o valor depositado 

até o limite de 40 salários-mínimos. Diante da ausência de violação dos 

dispositivos constitucionais invocados e da conformidade do v. acórdão 

regional com a Orientação Jurisprudencial nº 153 da SBDI-2 desta Corte, 

não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento 

desprovido. (TST - AIRR: 146000320055150133, Relator: Américo Bedê 

Freire, Data de Julgamento: 24/09/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 26/09/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. A ordem judicial impugnada fere a regra insculpida 

no art. artigo 833, inciso X, do NCPC, tendo em vista que o montante 

depositado na conta poupança de titularidade do impetrante é inferior ao 

limite preconizado no aludido dispositivo legal.

(TRT-7 - MS: 00802397820175070000, Relator: FERNANDA MARIA 

UCHOA DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data de 

Publicação: 16/10/2018)

Pelo exposto, preenchidos os requisitos do art. 833 do CPC, defiro o 

pedido de fls. 378/381, de modo que determino que se expeça alvará de 

levantamento do valor de R$ 34.274,36 (trinta e quatro mil, duzentos e 

setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) em favor da executada, 
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com urgência.

Outrossim, considerando que não foram encontrados valores nas contas 

dos demais executados, conforme se colhe dos extratos de fls. 

373/373-v, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 25738 Nr: 297-50.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, MARILIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A, 

Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 Autos nº 297-50.2007.811.0011 - Código: 25738

 Vistos.

Considerando que já decorrera o prazo da suspensão sem qualquer 

providência da exequente, DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO 

provisório, nos termos do art. 921, §3º, do CPC.

Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, ou, vindo manifestação das 

partes, DESARQUIVE-SE e venham os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 16 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 87456 Nr: 3315-11.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinir Chaves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bento Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT, Letícia 

Caires Gomes - OAB:25.285, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:46.304 

-MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Autos nº 3315-11.2009.811.0011 – Código 87456

Vistos.

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável” 

ajuizada por EDINIR CHAVES DOS SANTOS em desfavor de ODAIR BENTO 

PENARIOL.

Petição de fl. 1.202/1.203 pugnou pelo reconhecimento da urgênica a 

remoção do gado.

Entre um ato e outro, fora aportado aos autos às fls. 1.204/1.205-v acordo 

realizado entre as partes acerca dos valores oriundos do gado penhorado 

às fls. 1.184, pugnando pela homologação e continuidade do feito em 

relação à evolução do gado.

Os autos vieram conclusos.

EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição de fls. 1.204/1.205-v em 

todos os seus termos e cláusulas.

Considerando o acordo realizado entre as partes e a presente 

homologação, prejudicada a análise do pedido de fls. 1.202/1.203 

referente à urgência da medida de remoção do gado.

Ademais, CUMPRA-SE na íntegra as determinações de fls. 1.127/1.128, 

consistente na intimação das partes para efetuarem o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, em 15 (quinze) 

dias.

Após, INTIME-SE a empresa nomeada para designar data para a 

realização da perícia, devendo ser intimadas as partes acerca de referida 

data.

Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, em 15 

(quinze) dias, bem como para depositarem o remanescente dos 

honorários no mesmo prazo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 159312 Nr: 1665-21.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Potencial Industria & 

Comércio Ltda - EPP, Vera Lucia Caetano Marques, Domingos Aparecido 

Marques, R C Marques Transportes Eireli- EPP, D. V. Participações Ltda, 

Rodolfo Caetano Marques, Caroline Caetano Marques, Aline Caetano 

Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Carlos Alberto do Prado - OAB:49710/O, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:OAB/MT 9.012, Luciano Aparecido Cuba - OAB:11150/O, 

Robson Avila Scarinci - OAB:6.939

 Autos n.° 1665-21.2012.8.11.0011 – Cód. 159312

Vistos.

Vieram-me os autos conclusos noticiando a interposição de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente.

Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma 

deve ser mantida pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Destarte, COMUNIQUE-SE ao E. TJMT o não exercício do juízo retratório, 

conforme disciplina o art. 1.018, §1º, do CPC, e AGUARDE-SE 

comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito ativo ao recurso 

para providências neste juízo de piso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos nº 920-31.2018.811.0011 – Código 257973

Vistos.

Vieram-me os autos conclusos ante manifestação do requerido pugnando 

pela dilação de prazo por quinze dias.

Pois bem.

Defiro pedido de fl. 327, razão pela qual concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido se manifeste nos autos.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 494 Nr: 25-08.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORREFAÇÃO MOAGEM DE CAFÉ MIRASSOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Rogério Del Arco 

Macagnan - OAB:5.933-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 25-08.1997.811.0011 – Código 494

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca de eventual 

ocorrência de prescrição do crédito objeto dos presentes autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme exigência do parágrafo único do art. 487 do 

CPC, sendo o silêncio interpretado como concordância.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de abril de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28001 Nr: 1864-19.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1864-19.2007.811.0011 Código: 28001

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Lindaura Bezerra dos 

Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informou o levantamento dos valores 

executados. (fl.204).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 32-43.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Termisa Machado da Silva, Adiney Cardoso 

Rodrigues, Antonio Cardoso Filho, Clebison Machado Rodrigues, Debora 

Machado Rodrigues, Joselina Machado Rodrigues, Luciana Cardoso 

Rodrigues, Maria do Pilar Rodrigues, Sirlete Cardoso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na decisão proferida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

p o r  q u e  a  M A N T E N H O  n o s  m o l d e s  e m  q u e 

prolatada.CUMPRA-SE.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de abril de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 102001 Nr: 792-89.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia dos Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 792-89.2010.811.0011 – Código: 102001

Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 133.

 INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174467 Nr: 4764-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gilda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº4764-96.2012.811.0011 – Código 174467

Vistos.

Tendo em vista que certidão de fl. 199 informa que o agravo de 

instrumento interposto ainda encontra-se concluso ao relator, 

AGUARDE-SE o feito em cartório até o julgamento do agravo, e não 

havendo interposição de recursos, até o transito em julgado.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 113928 Nr: 2247-89.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Lucio Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº 2247-89.2010.811.0011 – Código 113928

Vistos.

Vieram-me os autos conclusos ante manifestação do banco exequente 

pugnando pela dilação de prazo por trinta dias.

Pois bem.

Defiro parcialmente pedido de fl. 204, razão pela qual concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte exequente junte aos autos planilha 

atualizada.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 198453 Nr: 4054-42.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silviane Fonseca de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4054-42.2013.811.0011 – Código 198453

Vistos.

Vieram-me os autos conclusos em que a parte autora requer o 

prosseguimento do feito.

Pois bem.

 Analisando detidamente os autos verifica-se que foi interposto Agravo de 

Instrumento, conforme se vê na folha 122, no entanto até o momento não 

houve julgamento.

 Deste modo, defiro pedido formulado pela Autarquia demandada e 

suspendo a execução até o julgamento do Agravo de Instrumento.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 8 de abril de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255084 Nr: 5628-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado apesar de devidamente intimado via A.R. 

(fl. 158) este permaneceu inerte, de modo que PROMOVA-SE a penhora 

pelo sistema Bacenjud do valor exequendo informado às fls. 231/232, e, 

se negativa, pelo sistema Renajud, utilizando para tanto dos dados e 

valores informados pela exequente e de sua inteira responsabilidade.

Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, 

LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de 

justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do 

art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na 

presença do devedor.

Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a 

parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos 

para decisão.

Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à 

parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se 

manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, 

sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 248571 Nr: 2360-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Mauricio Francisco Alves 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente pugnou pela extinção do feito, eis que 

recebera os valores correspondentes aos alvarás expedidos (fls. 121).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Custas pela executada. Deixo de condenar em honorários advocatícios, 

eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247619 Nr: 1928-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tereza Francisca de Souza, 

Adailton Cordeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1928-77.2017.811.0011 – Código 247619

Vistos.

INTIME-SE o patrono subscritor da renúncia de fl. 68 para juntar aos autos 

comprovante da notificação pessoal da inventariante acerca da renúncia 

ao seu patrocínio, nos termos do art. 112 do CPC.

Incontinenti, CUMPRA-SE decisão de fl. 67.

Empós, VOLTE-ME conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249370 Nr: 2771-42.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Não Padronizado
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 

OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230801 Nr: 2249-83.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeiris Aparecida Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:173.267, José Lídio Alves dos Santos - OAB:20.853-A, Nelson 

Paschoalotto - OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para pugnar o que de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240262 Nr: 3015-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Gardenio Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001842-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001842-55.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUIZ GONZAGA DE MENEZES REQUERIDO: CLEIDIMARA 

CRISTINA FRANCISCO Vistos. INTIME-SE a parte requerida para manifestar 

acerca do teor do petitório de ID 29037254, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003964-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GUEDES SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SEVERINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1003964-07.2019.8.11.0011 Considerando a contestação e 

documentos apresentados pela parte ré, intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. No 

mesmo prazo, especifique, justificando detalhadamente, as provas com 

que pretende demonstrar seu direito em Juízo. Posteriormente, intime-se a 

parte ré para especificar as provas que eventualmente pretenda produzir, 

justificando a pertinência detalhadamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, volvam os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000333-21.2020.8.11.0011 AUTOR: 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REU: 

TIM CELULAR S.A. Cumpra-se a decisão de ID 30440263. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003687-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003687-88.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA FRAGA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as 

partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001180-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1001180-91.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 25710399). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 30570566). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 25710401 e 25710402, resolvendo o mérito do 

pedido, devendo a Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para 

que se manifestem acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos 

do artigo 11 da resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse 

sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, em nome do advogado da parte autora uma vez que a causídica 
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constituída nos autos possui poderes para receber e dar quitação. Em 

tempo, defiro desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003035-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. C. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA MILANI SABIONI OAB - MT26239/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003035-71.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVELYN SILVA OLIVEIRA REU: JEFFERSON KENEDY 

CARVALHO SILVA Aqui se tem ação de investigação de paternidade 

proposta por J. P. da S. O., representado por sua genitora Evelyn Silva 

Oliveira em face de Jefferson Kenedy Carvalho Silva. Aduz, em síntese, 

que a genitora do substituto, Evelyn Silva Oliveira, manteve relacionamento 

amoroso com o requerido durante o período de concepção, resultando na 

gravidez e no conseqüente nascimento do menor ora substituído. Ante a 

recusa de reconhecimento voluntário da paternidade, houve a propositura 

da presente ação de investigação de paternidade com pedido liminar. Com 

a inicial vieram documentos diversos. Decisão de id. 22700786 deferiu os 

benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar, designou 

audiência de conciliação e determinou a citação do requerido. 

Devidamente citado e intimado, o requerido compareceu à audiência de 

conciliação. Durante a realização da referida sessão de conciliação, fora 

nomeada como defensora dativa do requerido a advogada Lorena Milani 

Sabioni, sendo ainda acordada a data para realização de exame de DNA. 

A advogada dativa nomeada pleiteou a expedição de certidão de 

honorários. Realizado o exame de DNA, o laudo médico com resultado 

negativo foi acostado aos autos em id. 29148251. Ante isso, a Defensoria 

Pública pugnou pelo arquivamento do feito. Devidamente intimado, o 

Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da presente ação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, importante destacar que, por envolver matéria unicamente de 

direito, o presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, até porque a prova colhida já se 

mostra suficiente à decisão e a designação de instrução se apresenta 

como desnecessária e em atrito com os princípios processuais da 

celeridade e da economia. Por tais razões e não havendo nulidade a 

serem apreciadas, passo a análise do mérito. A presente Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Retificação de Registro, Alimentos e 

Guarda foi proposta por J. P. da S. O., representado por sua genitora 

Evelyn Silva Oliveira, em face de Jefferson Kenedy Carvalho Silva, com a 

finalidade de reconhecer o vínculo genético de paternidade entre autor e 

réu. Compulsando a prova técnica produzida nos autos – exame de DNA – 

id. 29148251 – verifico que está comprovado que Jefferson Kenedy 

Carvalho Silva não é genitor de J. P. da S. O. Neste sentido, o referido 

laudo pericial (id. 29148251) concluiu que: “Os resultados obtidos 

mostraram que não há compatibilidade de vínculo genético de filiação entre 

o requerente Sr. J. P. da S. O. e o suposto pai Jefferson Kenedy Carvalho 

Silva nas regiões D3S1358, D1S1656, D2S441, D135317, D18551, PENTA 

D, VWA, D21511, TPOX e D125391 examinadas. Portanto, podemos 

concluir que o Sr. Jefferson Kenedy Carvalho Silva não tem vínculo 

genético de paternidade com o Sr. J. P. S. O.”. Assim, em que pese não 

vincular a convicção do magistrado, a prova pericial de exame de DNA 

apresenta elevadíssimo grau de confiabilidade, em razão de sua baixa 

margem de erro, somente podendo ser elidida por elementos que tenham 

força suficiente de convencimento em contrário, o que não ocorreu nestes 

autos. Assim, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Investigação 

de Paternidade c/c Retificação de Registro, Alimentos e Guarda, para 

declarar que Jefferson Kenedy Carvalho Silva NÃO É O PAI BIOLÓGICO 

de J. P. da S. O. Sem custas e honorários, ante a gratuidade. 

Considerando que a advogada Lorena Milani Sabioni, OAB/MT 26.239/O 

e/ou OAB/PR 101.517, foi nomeada para atuar em prol dos interesses do 

requerido, arbitro honorários de 01 (um) URH (Unidade Referencial de 

Honorários) à profissional, em analogia aos valores estipulados na tabela 

da Ordem dos Advogados. Expeça-se a respectiva certidão em nome do 

causídico. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000553-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PENA GIANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1000553-87.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 26504214). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 30640575). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 26504219, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, 

desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado 

pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 110 Nr: 2-67.1994.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Lazari e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20366, Maritzza Fabiane Martinez - OAB:OAB/PE 

711-B, Marizze Fernanda Martinez - OAB:25.867/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Jurandir de Souza Freire - OAB:4169A

 Código: 110

Fixo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente manifeste-se 

quanto à pretensão posta na folha 468.

Após, apreciarei o pedido contido na folha 470.

Cumpra-se

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 3649-79.2008.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Flávio da Silva - ME, Daniel Flavio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Geraldino - 

OAB:9.056

 Código: 33062

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejada pelo Estado de Mato 

Grosso, em face de Daniel Flavio da Silva – ME e Daniel Flávio da Silva, 

ambos devidamente qualificados aos autos.

 Aportou à fl. 327 manifestação do exequente informando o adimplemento 

da dívida reclamada nos autos, demonstrando, portanto, a inexistência de 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver.

Isento ao pagamento de honorários advocatícios.

 Preclusas as vias recursais, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado e, na sequência, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

P. R. I. C.

Mirassol D’ Oeste/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Marco André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 242311 Nr: 4034-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Alves Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 242311

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejado pela 

Cooperativa de Crédito Livre de Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste, em face de Célio Alves Carneiro Pereira, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Conforme petitório de fl.113, a parte exequente desistiu do presente feito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Proceda a Secretaria com o levantamento de eventuais penhoras, após 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000901-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AMILTON GIMENEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000901-37.2020.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUIS 

AMILTON GIMENEZ Cite-se a parte Executada, pelas sucessivas 

modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 

6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal, acrescido 

de juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, observando-se para a citação, as disposições 

insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o aviso de recebimento não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça e se essa modalidade 

também restar frustrada, considerando que foi pedida a citação por edital, 

fica desde logo deferida. Se o aviso de recebimento retornar com as 

informações relativas à dificuldade de identidade de endereço ou com 

dificuldades relacionadas à correspondência entre o endereço e à parte 

executada, encaminhem-se os autos à parte exequente para 

manifestação e apresentação de elementos objetivos e concretos quanto 

à indicação correta do endereço da parte executada, sob o risco de 

indeferimento da petição inicial. O edital de citação será afixado na sede 

do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não oferecimento de 

embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2°, 85, § 

3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo nomeação de bem 

(s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

e havendo concordância, reduza-a a termo, intimando-se em seguida a 

parte Executada para subscrever-no em igual prazo. Não havendo 

pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou concordância com a 

nomeação eventualmente feita pela parte Executada, de que trata o artigo 

9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a Execução, ressaltando que a penhora poderá 

recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora ser intimada 

pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de embargos com as 

advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Após, proceda-se 

à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre a qual deverão as 

partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Se necessário, 

expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) dias, enviando-se à 

Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, tanto na forma do 

parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte Executada poderá, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer embargos. Caso decorra 

o prazo para oferecimento de Embargos do Devedor, dê-se vistas à parte 

Exequente. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPORIO CARROS VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000995-82.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:DANILO CEZAR 

OCHIUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO CEZAR OCHIUTO 

POLO PASSIVO: EMPORIO CARROS VEICULOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 17/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA NOGUEIRA PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000996-67.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:PRISCILA 

NOGUEIRA PATRICIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANATOLY 
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HODNIUK JUNIOR POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 23/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003695-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003695-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA 

LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em ID 

30044493. Narra o embargante, em suma, que a decisão foi omissa em 

razão das faturas discutidas nestes autos serem apenas as referentes 

aos meses de setembro e outubro de 2019 e que a autora não vem 

efetuando o pagamento das demais faturas, o que ensejou os cortes, não 

havendo que se falar em descumprimento da liminar. Instado o embargado 

se insurgiu quanto à tese aviada nos embargos. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, compulsando 

detidamente os autos, verifico que realmente o objeto da presente lide são 

as faturas referentes aos meses de setembro e outubro, com vencimento 

em 11/10/2019 e 11/11/2019. As demais faturas subsequentes, apesar de 

terem sido juntadas em audiência de conciliação, observo que não houve 

pedido de emenda à inicial para incluir a discussão das mesmas no bojo 

dos presentes autos, não havendo que se falar em pedido implícito. Assim, 

por força do principio da congruência, incabível se falar em desobediência 

à liminar proferida, razão pela qual em razão da conduta da autora de não 

efetuar os pagamento das faturas vencidas posteriormente, REVOGO as 

decisões que majoraram as multas diárias, mantendo no patamar fixado na 

liminar. Ademais, registro que paga configuração da incidência da multa 

deverá a autora colacionar aos autos comprovante com a data da 

cobrança juntada em ID 29124725 - Pág. 1, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do 

CPC, nos termos acima delineados. Outrossim, permanece inalterada a 

sentença indicada. Com a manifestação da parte autora pelo julgamento 

antecipado, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias acima 

concedidos para a requerente juntar o comprovante da data da cobrança 

recebida pela fatura discutida nestes autos, remetam-se os autos para 

Juíza Leiga para elaboração de minuta de sentença. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO CARDOSO TERRA (REQUERENTE)

IVANIR CASSIA BEGA CARDOSO TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 31358576, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 23/06/2020, Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003979-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003979-73.2019.8.11.0011. AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis 

que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 17 

de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001926-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE CAMPOS SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 31382956 e 31382376. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de abril de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA NOGUEIRA PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000996-67.2020.8.11.0011 REQUERENTE: PRISCILA NOGUEIRA PATRICIO 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 22 

de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000042-21.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: JEAN DIAS FERREIRA 

EXECUTADO: LUCIANA MARA DE MELO LESO Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, 

cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Ante a 

renúncia do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em 

seguida, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LITANIA GONCALVES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1003819-48.2019.8.11.0011 REQUERENTE: LITANIA GONCALVES 

MEDEIROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO CLAUDIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000439-17.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RONILDO CLAUDIO DA CRUZ 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que a exequente pugna pela 

expedição do alvará concordando com o valor depositado pela executada, 

e, requer a extinção do feito, clarividente a satisfação da obrigação. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇAM-SE os alvarás 

para levantamento do valor depositado em favor da exequente 

utilizando-se dos dados bancários informados em petitório de id nº 

30227547. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000645-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

RONIQUELY MOREIRA DOS SANTOS OAB - 062.005.451-46 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. T. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-30.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE STAEHLER (REU)
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ILSE STAEHLER (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

01/07/2020, ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (REU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

09/07/2020, ÀS 16H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000436-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE MIRANDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

09/07/2020, ÀS 16H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

09/07/2020, ÀS 17H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000435-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO DE SANTANA AGUIAR (REU)

LUCIMAR MOREIRA AGUIAR (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

09/07/2020, ÀS 17H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000863-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000863-85.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - ME, ODAIR JOSE DO 

NASCIMENTO, REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO VISTOS. Sobre a 

pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000434-21.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ANAIR ROSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. VISTOS. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença objetivando a excussão da multa por litigância de má-fé arbitrada 

em desfavor da parte autora. Prefacialmente registre-se que o presente 

processo está tramitando em fase de cumprimento de sentença, bem 

como prova-se a inversão dos polos, incluindo o réu no polo ativo da lide e 

do autor no polo passivo. Após, intime-se o devedor para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001329-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001329-79.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DE JUINA REU: LEANDRO RODRIGUES 

MOREIRA VISTOS. Consoante se dessume dos autos, o requerido foi 
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citado por edital, porém não contestou o feito, razão porque, nos termos 

do art. 344 do CPC, decreto-lhes a revelia, salientando, desde já, ser 

despicienda suas intimações pessoais dos atos processuais, bastando 

apenas publicação dos atos decisórios no órgão oficial, conforme 

preconiza o artigo 346 do CPC. Considerando que o requerido é revel e foi 

citado por edital, nomeio-lhe como curador(a) especial o(a) advogado(a) 

Hilonês Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764-B. Intime-se o(a) 

curador(a) para dizer se aceita o encargo, bem como manifeste o que 

entender pertinente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000732-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIRES RIBEIRO CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000732-13.2017.8.11.0025 

[Cheque] EXEQUENTE: VALDEMAR JULIO BIACHIN EXECUTADO: DAIRES 

RIBEIRO CORDEIRO - ME VISTOS. Havendo renitência dos devedores em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do 

credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se através do sistema 

RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome dos executados e 

que não possuam restrições de qualquer natureza. Sendo exitosa a 

tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em 

sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000287-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

em anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES MARTINS (REU)

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS (REU)

NILCEIA LEITE DE CAMPOS (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/07/2020, ÀS 13H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000539-90.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENILSON SILVA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000539-90.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: RENILSON SILVA SANTANA VISTOS. Nos termos do 

parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei 911/69, “A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 

Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se ressaltar que, 

conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Assim, comprovação da mora não pode ser 

meramente formal, mas sim, efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é 

impedir que o devedor venha a ser surpreendido com a retomada do bem. 

Deste modo, o sentido para essa necessidade é o de noticiar ao devedor 

que há um montante em aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo 

credor não houver sua devida quitação, ou negociação entre as partes, o 

credor tomará as providências necessárias a fim de recuperar o bem 

dado em garantia. Daí a razão de se comprovar a ciência do devedor. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi constituído em 

mora regularmente, uma vez que o protesto do título se deu sem qualquer 

tentativa de notificação no endereço indicado no contrato firmado entre as 

partes, o que não pode ser admitido. Nesse diapasão, colhe-se da 

jurisprudência: “Ainda que dispensável o recebimento pessoal da 

notificação, necessário que o documento tenha sido encaminhado para o 

endereço do contrato e ali entregue. No caso, a notificação foi recusada 

no local e não há referência a quem teria negado o recebimento (se o 

próprio devedor ou terceira pessoa) e o motivo da recusa. Impossibilidade 

de validar-se de plano a caracterização da mora. Agravo interno 

improvido. (TJ/RS, AGRAVO Nº 70061118014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, RELATOR: ORLANDO HEEMANN JÚNIOR). Assim sendo, indubitável 

que a notificação da mora persiste sendo condição de procedibilidade da 

ação de busca e apreensão, possibilitando que por meio dela o devedor 

não seja surpreendido pela subtração inesperada dos bens alienados 

fiduciariamente, sem que antes possa purgar extrajudicialmente a mora, e 

não demonstrado o atendimento a esse requisito, a extinção da ação é 

medida que se impõe. Em razão disso, intime-se o autor para comprovar a 

mora da parte devedora no endereço declinado no contrato firmado entre 

as partes, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. No mesmo prazo, deverá o autor comprovar o recolhimento das 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001612-34.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERREIRA BATISTA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001612-34.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): PERCIO GONCALVES REU: CLAUDINEI FERREIRA BATISTA 

VISTOS. Trata-se de ação monitória no bojo da qual, o requerente pugnou 

pela averbação acautelatória da existência da presente ação na margem 

da matrícula nº 14.001, do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos desta Urbe, porque o requerido o estaria anunciando para 
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venda. Pretendida a concessão de medida de urgência, o juízo que se 

realiza é de natureza prelibatória, sem aprofundamento da cognição, que 

se limita a analisar a presença da plausibilidade do direito invocado e o 

perigo de lesão grave ou de difícil reparação advindos da não proteção 

desse aludido direito, em sede emergencial. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente não conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, na medida em que além do requerido sequer ter sido citado 

da presente ação, ou seja, não existindo qualquer indício de pretensão 

resistida, o requerente não trouxe aos autos sinais mínimos de que o 

requerido estaria, de fato, se desfazendo do referido seu bem, ou ainda, 

que tal acontecimento o poderia levar a insolvência civil. Portanto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, indefiro o pedido formulado. Cite-se 

conforme determinado na decisão de Id. 24044529. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000542-45.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA COSTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BATISTA DE SOUZA (REU)

JESSICA COSTA BATISTA (REU)

EMERSON BATISTA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000542-45.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): EDNA COSTA BATISTA REU: EMERSON BATISTA DE SOUZA, 

JEFERSON BATISTA DE SOUZA, JESSICA COSTA BATISTA VISTOS. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a 

remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Concedo ao 

autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000903-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JR COSTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO - EPP (EXECUTADO)

JOSE RIBAMAR COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000903-67.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JR COSTA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO - EPP, JOSE RIBAMAR COSTA 

VISTOS. Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm 

apresentado resultados mais eficientes na localização de informações 

sobre o endereço atualizado das partes, determino que a diligência 

requerida seja realizada por meio de tais ferramentas. Restando frutífera a 

providência, cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para se 

manifestar em 05 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

RENISSON GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001059-55.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: VALDIRENE RODRIGUES 

DA SILVA CORDEIRO - ME, RENISSON GOMES CORDEIRO VISTOS. 

Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado 

resultados mais eficientes na localização de informações sobre o 

endereço atualizado das partes, determino que a diligência requerida seja 

realizada por meio de tais ferramentas. Restando frutífera a providência, 

cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001308-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE OLIVEIRA ENEDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL SANTANA TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001308-69.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): GRACIELE DE OLIVEIRA ENEDINO REU: NATANAEL SANTANA 

TEIXEIRA VISTOS. Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e 

INFOSEG têm apresentado resultados mais eficientes na localização de 

informações sobre o endereço atualizado das partes, determino que a 

diligência requerida seja realizada por meio de tais ferramentas. Restando 

frutífera a providência, cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para 

se manifestar em 05 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKARTINEY CURITIBA DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/07/2020, ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS LAZARINI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/07/2020, ÀS 14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GARCIA MENDES (REU)

MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/07/2020, ÀS 14H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT;

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000645-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

RONIQUELY MOREIRA DOS SANTOS OAB - 062.005.451-46 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. T. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROCEDA A ASSINATURA 

DO TERMO DE GUARDA EXPEDIDO, BEM COMO PROMOVA A SUA 

JUNTADA NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000704-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000704-79.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: HILTON 

CAMPOS EXECUTADO: PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES VISTOS. 

Conforme noticiado na petição de Id. 31381176/31381177, as partes 

firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Defiro o pedido de 

desistência do prazo recursal. Oportunamente, recolhidas eventuais 

custas remanescentes – pelos executados, nos termos do acordo, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38703 Nr: 2619-98.2007.811.0025

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE PERALTA, ANTONIO CARLOS 

PERALTA, BASÍLIO FAUSTO PERALTA, FERNANDO JORGE PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 8.064, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DA 

SENHORA PERITA EM FLS. 479/480.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145236 Nr: 1899-14.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VITORETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PART ADVERSA/EMBARGADA 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88737 Nr: 2873-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO DA SLVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MODULO 05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32913 Nr: 1383-48.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREFTA E KREFTA LTDA., EDSON KREFTA, 

FRANCISCO KREFTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EXECUTADA DO LAUDO 

DE AVALIAÇÃO EM FLS.158.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40556 Nr: 105-41.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONNAN COMPANHIA NACIONAL DE NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA HERMES'S LTDA EPP, 

ALBERTO EMÍLIO PETRY, JORGE LUIZ HERMES, GENÉSIO GUSTAVO 

BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE LEMOS - 

OAB:183.041 -SP, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, 

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL GERALDO 

DAHAS DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 351.739, RODRIGO PORTO 

LAUAND - OAB:126258-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAREM ACERCA DO AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO EM FLS. 

214/217

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-34.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BRANDALIZE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000222-34.2016.8.11.0025 

[Locação de Imóvel] EXEQUENTE: JOAO BATISTA DA SILVA EXECUTADO: 

RAFAEL BRANDALIZE VISTOS. Frustrada a tentativa de localização de 

ativos financeiros em nome do executado suficientes à satisfação do 

débito, pugna o exequente pela realização de pesquisa eletrônica, por 

parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor 

que possam estar registrados no sistema de consulta de dados 

denominado INFOJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização da 

ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual. 

Sobre o tema a jurisprudência do STJ[1] se firmou no sentido que a 

utilização do sistema INFOJUD não está mais condicionada ao 

esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis do 

devedor, eis que com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das 

inovações nela tratadas é justamente prestigiar a efetividade da 

execução, promovendo o impulsionamento do feito da forma que melhor 

atenda aos interesses do credor, em detrimento do mau pagador. Sendo 

assim, não localizados valores pecuniários suficientes para garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito 

de encontrar bens de propriedade da executada restaram infrutíferas, 

parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

ensejadores do arrefecimento da proteção constitucional do devedor ao 

sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD. Os autos deverão permanecer 

em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Restando infrutífera a 

diligência deverá o exequente, no mesmo prazo, dar efetivo impulso ao 

processo executivo, sob pena de suspensão dos autos pelo prazo de 01 

ano, com posterior remessa dos autos ao arquivo e início da contagem do 

prazo prescricional, nos moldes do que prevê o artigo 921, §§1º e 4º do 

CPC. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. 

Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 18/05/2015.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000587-88.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA REGINA VERONESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000587-88.2016.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

DAIANA REGINA VERONESE VISTOS. Havendo renitência do devedor em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do 

credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000315-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS VOLTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000315-60.2017.8.11.0025 [Busca 

e Apreensão] REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

REQUERIDO: MAYCON DOUGLAS VOLTOLINI V I S T O S. Frustrada a 

tentativa de localização do veículo objeto da presente ação, postulou o 

demandante pelo bloqueio da sua circulação por meio do sistema 

RENAJUD. Consoante disposição do artigo 3º, §9º do Dec.-Lei nº 911/69, 

“o decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à 

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Com vista a 

implementar as “Restrições Judiciais de Veículos Automotores” o Conselho 

Nacional de Justiça instituiu o chamado Sistema RENAJUD, conforme 

dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento: “Art. 2º O Sistema RENAJUD 

versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de 

retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.” Diante 

da realidade processual, em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado a composição da dívida, bem como a não localização do 

requerido, tampouco do bem, viável o bloqueio do licenciamento do veículo, 

de modo a facilitar sua localização. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta: DETERMINO O BLOQUEIO DA CIRCULAÇÃO do veículo, 

objeto da lide, junto ao órgão de trânsito. Uma vez efetivada com sucesso 
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a constrição, dê-se vista a parte autora no prazo de 15 dias para que se 

manifeste sobre o prosseguimento do feito, indicando o endereço 

atualizado do requerido para citação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000167-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO POPULO SOUZA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000167-78.2019.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

EMILIO POPULO SOUZA MACHADO VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001032-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J. B. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001032-38.2018.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: J. B. 

DE OLIVEIRA - ME, JOAO BENTO DE OLIVEIRA VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000621-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES & NUNES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000621-63.2016.8.11.0025 

[Acessão] EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NUNES & 

NUNES LTDA - ME VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora online de dinheiro (Id. 20953278), respeitada a 

ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de 

bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e 

que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via 

sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para 

essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000547-67.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000547-67.2020.8.11.0025 

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Incapacidade Laborativa Parcial, 

Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, 

Conversão, Restabelecimento, Assistência Judiciária Gratuita] 

REQUERENTE: TIAGO DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária 

objetivando o reestabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, negado no âmbito 

administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça da medida, uma 

vez que estaria demonstrada, por laudos médicos a incapacidade 

ostentada pelo autor, consubstanciada em amputação parcial dos 2º, 3º, 

4º e 5º dedos da mão esquerda - CID 10 S68.2, tornando-o incapacitado 

para o labor que desempenha regularmente. Somente por esse breve 

relato já é possível antever a ausência de um dos requisitos essenciais à 

concessão de tutelas provisórias em nosso ordenamento jurídico 

processual vigente, qual seja, o da probabilidade do direito. Com efeito, 

pretende o autor o reestabelecimento de benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, em decorrência de danos sofridos em sua 

mão e punho após acidente de trabalho ocorrido em julho de 2019, que o 

incapacitaria para desemprenhar suas funções regulares, admitindo, 

todavia, que submetido à perícia oficial previdenciária, não houve 

constatação da aludida incapacidade. Ora, ainda que seja possível a 

modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal condição 

depende de prova pericial exauriente, que desfaça a presunção de 

legalidade do ato administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto 

previdenciário nacional. Colho da jurisprudência federal: PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. 1. De acordo com o artigo 273 do CPC, o juiz pode 

antecipar os efeitos da tutela pretendida desde que, havendo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Pelo próprio teor da 

decisão agravada já é possível perceber que a medida antecipatória da 

tutela foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, 

gozando a perícia médica realizada pela autarquia previdenciária de 

presunção de legitimidade, um dos atributos do ato administrativo, somente 

por meio de prova inequívoca em sentido contrário seria possível 

reconhecer a incapacidade do autor. 3. Não se mostra razoável autorizar 

a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado 

médico particular, quando dissidente do resultado constatado na perícia 

médica oficial. Há induvidosamente, frágil elemento probatório que repele a 

concessão da excepcional antecipação de tutela sem a realização de 

perícia médica judicial determinada para este fim” (TRF-5ª Região, 
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Processo:AG 13991020134059999, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma). Desse modo, não existindo prova 

robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, 

rejeito a pretensão nesse particular. Em prosseguimento ao feito, por se 

tratar de pedido de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 

coloca-se como medida necessária a consecução de perícia para se 

aferir o preenchimento ou não dos requisitos para recebimento do 

benefício previdenciário. Considerando que no banco de peritos do 

Tribunal de Justiça os peritos médicos credenciados, atuam em Comarcas 

bastante distantes do juízo (Sorriso, Matupá, Peixoto de Azevedo e 

Cuiabá, ou seja, a mais próxima está há quase 400 km da sede da 

comarca), e que impor aos demandantes, em sua grande maioria 

hipossuficientes financeiramente, a obrigatoriedade de se deslocar a um 

dos municípios acima citados para realização de perícia é impraticável, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de nomear os médicos já credenciados, 

e nomeio a médica perita Dra. Silvana Sperandio, para realização da 

perícia médica, devendo a mesma ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Estabeleço como 

quesitos do Juízo: (a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? (b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? (c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. (d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? (e) Havendo incapacidade, 

ap rox imadamen te  desde  quando  e la  ex i s te?  ( f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? (g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? (h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde 

quando exerce essa atividade? (i) A incapacidade, se existente, é para 

qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte 

autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? (j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? (k) A 

deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em 

sua vida? Que tipos de limitações? (l) Existe tratamento para o mal da 

parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? (m) O 

tratamento traz efeitos colaterais? Quais? (n) Esses efeitos colaterais 

impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do CPC. Tal intimação será dispensada para a parte que 

já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores (inicial, contestação, réplica, etc). Para o expert nomeado fixo 

honorários periciais no valor, de R$ 900,00 (novecentos reais), tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de 

maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Havendo aceitação do encargo, 

proceda a Sra. Gestora ao contato com o perito nomeado para 

agendamento da perícia e após intime-se as partes. Concluída a perícia, 

encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 541/2007 da CJF 

prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, 

acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação de 

pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados necessários 

para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo da perícia (art. 

4º, da Resolução nº 541/2007). Após, intimem-se as partes para fins e 

prazo do parágrafo único do artigo 477 do CPC. Superado o prazo 

ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem para 

sentença, eis que a produção probatória testemunhal é desnecessária e 

inútil diante da prova médica/técnica já produzida. Sem prejuízo, 

levando-se em consideração o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às audiências de mediação ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000857-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT LUCAS GALDINO TEZOLLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000857-44.2018.8.11.0025 

[Espécies de Contratos, Inadimplemento] EXEQUENTE: ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME EXECUTADO: ROBERT LUCAS 

GALDINO TEZOLLIN VISTOS. Frustrada a tentativa de localização de 

ativos financeiros em nome do executado suficientes à satisfação do 

débito, pugna o exequente pela realização de pesquisa eletrônica, por 

parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor 

que possam estar registrados no sistema de consulta de dados 

denominado INFOJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização da 

ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual. 

Sobre o tema a jurisprudência do STJ[1] se firmou no sentido que a 

utilização do sistema INFOJUD não está mais condicionada ao 

esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis do 

devedor, eis que com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das 

inovações nela tratadas é justamente prestigiar a efetividade da 

execução, promovendo o impulsionamento do feito da forma que melhor 

atenda aos interesses do credor, em detrimento do mau pagador. Sendo 

assim, não localizados valores pecuniários suficientes para garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito 

de encontrar bens de propriedade da executada restaram infrutíferas, 

parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

ensejadores do arrefecimento da proteção constitucional do devedor ao 

sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD. Os autos deverão permanecer 

em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Com relação ao 

pedido de inclusão do nome do devedor no Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens, se tratando medida extremamente gravosa, 

somente deverá ser adotada após o exaurimento das diligências na busca 

por bens penhoráveis, e que na hipótese em análise somente houve uma 

tentativa de penhora de ativos financeiros de devedor por meio do sistema 

BACENJUD, indefiro o pedido formulado. Restando infrutífera a diligência 

deverá o exequente, no mesmo prazo, dar efetivo impulso ao processo 

executivo, sob pena de suspensão dos autos pelo prazo de 01 ano, com 

posterior remessa dos autos ao arquivo e início da contagem do prazo 

prescricional, nos moldes do que prevê o artigo 921, §§1º e 4º do CPC. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

18/05/2015.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000361-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DARE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO RODRIGUES (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. oficial de Justiça 

para intimação da terceira herdeira. JUÍNA, 18 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA APARECIDA RIDIER (REU)

HIAGO DA SILVA RIDIER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR O QUE ENTENDER POR 

DIREITO EM ATENÇÃO A CERTIDÃO DE DILIGÊNCIA JUNTADA PELO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000935-04.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK PUBLICACOES EIRELI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL JOSE DA FONSECA (EXECUTADO)

EZAEL THIAGO DOS SANTOS FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000960-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 22/06/2020 15:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000960-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 22/06/2020 15:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS APOLINARIO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: "...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar 

as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento...." JUÍNA, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-48.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: "...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar 

as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento...." JUÍNA, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000365-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FIUZA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000365-52.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: IRACI 

FIUZA DA ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebo a emenda à exordial para incluir no polo passivo o Estado de Mato 

Grosso. Retifique-se a autuação, excluindo a SEFAZ e incluindo o Estado 

de Mato Grosso. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, 

conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. Deixo de designar audiência 

inicial de conciliação, sem prejuízo da realização em momento posterior, 

pois a parte demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo 

admitida, num primeiro momento, a autocomposição (art. 334, § 4º, inciso II, 

do CPC/15). No mais, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal, fazendo constar que a não apresentação 

da contestação importará na aplicação do efeito processual da revelia 

(art. 346, NCPC). Apresentada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte autora para apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 31369554. JUÍNA, 18 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000376-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000376-47.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação revisional de alimentos com pedido liminar ajuizada por Sophia 

Micaelly Araújo da Silva, representada por sua genitora Taynara do Carmo 

Araújo em desfavor de Jailson Vivente da Silva, já qualificados nos autos. 

Após a citação, as partes compareceram à audiência de mediação no 

CEJUSC, oportunidade na qual transigiram acerca do valor da pensão 

alimentícia a ser paga à requerente pelo requerido. O Ministério Público se 

manifestou em Id 30778227. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram, 

conforme termo de acordo em Id 29207129. No caso em epígrafe, verifico 

que as partes são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, 

detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima 

descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de 

que se deseja compor independentemente de interferência estatal. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito. Ademais, observando o trabalho 

desempenhado pelo defensor dativo Dr. Eugênio Barbosa de Queiroz, 

inscrito na OAB/MT 12.457, fixo em seu favor honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB. Expeça-se a certidão 

de honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do 

Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a certidão na Secretaria 

Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas remanescentes, se houver, 

nos termos do acordo. Em caso de omissão, custas nos termos do art. 90, 

§3º, NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000393-49.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. D. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. D. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000393-49.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de oferta de alimentos c/c guarda compartilhada e regulamentação 

de visitas com pedido liminar ajuizada por Diego Ellis da Cunha da Silva em 

face de Aryani Vitória da Silva representada por sua genitora Andreia 

Machado da Silva Borba, já qualificados nos autos. Em breve síntese, 

narra a inicial que o autor é pai da requerida e possui mais 03 filhos. 

Propõe contribuir com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para pensão 

alimentícia, justificando que trabalha com diárias e seus rendimentos giram 

em torno de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Requer a guarda 

compartilhada da infante e liminarmente, a fixação de alimentos provisórios 

no valor supramencionado. É o relato. Decido. A priori, observo que a 

petição inicial preenche os requisitos legais previstos nos artigos 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil, de modo que não sendo o caso de 

utilizar o disposto no artigo 330 do NCPC, recebo a inicial e defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Processe-se o feito em segredo de justiça 

(artigo 189, II, do Código de Processo Civil). Considerando a alegada 

condição financeira do requerente e tendo em vista as certidões de 

nascimento comprovando que ele possui mais três filhos, além da 

requerida, defiro o pedido de fixação de alimentos provisórios no valor 

ofertado, qual seja R$ 200,00, o que equivale a 19,25% do salário mínimo 

vigente, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês diretamente à genitora 

da requerida ou em conta bancária indicada por ela, devidos a partir da 

citação. Remeta-se ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de 

transação, devendo ser designada audiência de acordo com a pauta do 

mediador/conciliador, porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo a parte ré ser intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no 

mínimo. Intimem-se as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir), bem como 

de que a ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade 

da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se a parte ré, advertindo-a 

de que o prazo para contestar começará a fluir da data da realização da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem como que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (art. 344, CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000393-49.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. D. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. D. B. (REU)

 

PROCESSO n. 1000393-49.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:DIEGO ELLIS DA 

CUNHA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAKELLEN PRADO 

MACHADO POLO PASSIVO: ANDREIA MACHADO DA SILVA DE BORBA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 

15/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 18 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000402-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000402-45.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de divórcio consensual ajuizada por Amador Silva Santos em 

face de Sônia Maria Santos, já qualificados nos autos. Narra a exordial 

que as partes contraíram matrimônio em 22 de agosto de 1997, sob o 

regime de comunhão parcial de bens e encontram-se separados de fato 

desde o ano de 2015. Durante a união adveio o nascimento de quatro 

filhos, quais sejam: Mayara Silva Santos (nascida em 15.02.1998), Gabriel 

Junio Amador Silva Santos (nascido em 04.06.1999), Gabriela Milena Silva 

Santos (nascida em 07.05.2001) e Denise Silva Santos (nascida em 

16.06.2003). Acostados a inicial vieram os documentos digitalizados. 

Aportou ao feito pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado 

entre as partes. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a 

homologação do acordo (Id 26258892). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Com a edição da Emenda Constitucional 

nº 66, de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, 

da Constituição da República, tornou-se desnecessária a demonstração 

do lapso temporal da separação de fato do casal, para a decretação do 

divórcio. Os requerentes apresentaram cópia de sua certidão de 

casamento junto com a exordial (Id 18394817). Além do mais, foram 

devidamente preservados os interesses da menor de idade. Dessa forma, 

deve ser acolhida a pretensão das partes. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e DECRETO o divórcio 

de Amador Silva Santos e Sônia Maria Santos e, em consequência, julgo 

extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, b, do Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja Sônia Maria Rosa. Observando o trabalho 

desempenhado pela defensora dativa nomeada (Id n. 18394800) – Dra. 

Hilonês Nepomuceno, inscrita na OAB/MT 14.764/B – fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da 

OAB. Expeça-se a certidão de honorários em favor do defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas 

remanescentes, se houver, nos termos do acordo. Em caso de omissão, 

custas nos termos do art. 90, §3º, NCPC. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o mandado e ofício que se fizer necessário para a averbação 

junto ao ofício competente, certifique-se e arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE FATIMA DIAS CORTES (REU)

TAIANY MIYUKI ITO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da devolução do A.R. de id nº 29265123. JUÍNA, 18 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000429-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA DRESCH (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar endereço valido para a citação do requerido. JUÍNA, 18 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000970-61.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. F. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. Valor da causa: 

$34,779.40 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ISAEL JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, 

Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

RUDINEY RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBSON RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

EDUARDO RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIA RUIZ DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

ROSEMIR RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RIBEIRO XAVIER (REU)

JOSE CARLOS FERREIRA LEITE (REU)

EDVALDO BATISTA XAVIER (REU)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

ANISIO JOAO SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA CERTIDÃO DE DILIGÊNCIA JUNTADA NOS AUTOS 

PELA SRª . OFICIALA DE JUSTIÇA, BEM COMO PARA QUERENDO REQUER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. JUÍNA, 

24 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001009-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE LIMA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO DA COSTA LUCIANO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS ACERCA DO DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001017-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCE RUFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAZINA ALVES VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001030-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS DETERMINADA 

NO DESPACHO RETRO. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000434-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE TAVARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000434-84.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: LUCIANE TAVARES Vistos, etc. Em busca de 

informações cadastrais da parte requerida, via Sistema INFOJUD, adveio o 

endereço constante no extrato anexo, a saber: “Rua Tapajós, n. 2689, 

Complemento BNH, Bairro Jardim Amazônio, município de Barra do 

Garças/MT, CEP: 78600-000”, conforme depreende-se do extrato anexo. 

Assim, cite-se a parte requerida no endereço atualizado, fazendo constar 

todas as advertências do despacho inicial. Empós, sendo frutífera ou não 

a tentativa de citação, manifeste-se a parte requerente no prazo de 05 

(cinco) dias. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-38.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINEIDE MARIA GONCALVES MARTINS (REU)

 

PROCESSO n. 1000439-38.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ACADEMIA 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NADER THOME NETO POLO PASSIVO: ADINEIDE MARIA 

GONCALVES MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 09/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000444-60.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. F. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000444-60.2020.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação 

fiduciária. O credor fiduciante alega ter constituído em mora o devedor 

fiduciário e junta o respectivo contrato firmado entre as partes. Requer o 

decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora do devedor, 

consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, estará ela 

aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para pagamento sem o 

adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de que constituiu o 

devedor em mora, bastará ao credor que comprove a expedição de 

notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso de 

recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no contrato, 

não se exigindo que a assinatura constante no aviso de recebimento seja 

a do próprio destinatário. No caso em estudo, o autor não logrou êxito em 

comprovar a constituição da mora por parte do devedor, uma vez que com 

a inicial, a fim de comprovar a devida notificação do devedor, o autor 

bastou-se a apresentar Aviso de Recebimento com a informação 

“ENDEREÇO IRREGULAR-FALTA COMPLEMENTO”. Insta salientar, que o 

fato da correspondência ter retornado com a informação “endereço 

incorreto” não tem o condão de constituir em mora o devedor. É esse o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO 

MOTIVO ENDEREÇO INSUFICIENTE - MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO 
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DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I - A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária. II - A notificação extrajudicial não entregue pelo motivo endereço 

insuficiente, não possui o condão de constituir o devedor em mora. (N.U 

1015006-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (grifei) PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1004409-58.2019.8.11.0000AGRAVANTE: BENEDITO RODRIGUES GOMES 

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO 

DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA 

- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital 

só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios 

para a localização do devedor. Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando 

prejudicado o Recurso. (N.U 1004409-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, 

Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei) Portanto, como a petição inicial não 

se encontra instruída de forma suficiente a comprovar a efetiva 

constituição em mora da parte requerida, sendo este requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 2º, 

§ 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), determino que o autor 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000451-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO FONTANA BRAGAGNOLLO OAB - SP346154 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA OAB - SP242313 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE CARVALHO OAB - SP274837 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO CARMO JURADO GARCIA OAB - SP302668 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ CANALI AVANZI OAB - SP300233 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (REU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

S P KUHN - ME (REU)

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KSEG COMERCIAL LTDA. - EPP (REU)

ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA OAB - SP146664 (ADVOGADO(A))

GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REU)

NADYA PRINET OAB - SP330039 (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (REU)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REU)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA (REU)

OSCAR MAIA NETO OAB - SC15172 (ADVOGADO(A))

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (REU)

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT11864-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000451-23.2018.8.11.0025 AUTOR(A): FRIGORIFICO 

RS LTDA - ME REU: CREDORES Vistos, etc. Em manifestação de Id n. 

31324663, a recuperanda requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência em caráter incidental, objetivando obstar a interrupção do 

fornecimento do serviço de energia elétrica pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ao argumento de que, em virtude da pandemia do covid-19, 

houve a diminuição das suas atividades empresariais e, 

consequentemente, o agravamento de sua situação econômica, a qual já 

era vulnerável antes do atual quadro crítico que assola o País. Rememora 

que por ser a recuperanda um frigorífico, possui como atividade o abate 

de bovinos, bem como produção e comércio de carne bovina, suína, 

equinos e atacadista de miúdos, necessitando do pleno funcionamento 

das câmaras frigoríficas para armazenamento da produção, a fim de evitar 

o perecimento das matérias primas produzidas e o advento de maiores 

prejuízos. Assevera que em razão da pandemia, seu quadro de 

funcionário foi reduzido de 130 para 96, bem como que o número de abate 

de bovinos caiu consideravelmente no período de novembro/2019 a 

março/2020 e que o esperado para o corrente mês não é um cenário 
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positivo, o que, aliado à baixa procura de produtos e à inadimplência de 

seus clientes – que já ultrapassa o montante de R$ 300.000,00 apenas no 

mês de março/2020 – acaba por dificultar, ainda mais, a situação de crise 

enfrentada. Breve relato. Decido. Conforme narrado alhures, a 

recuperanda pretende obstar a interrupção do fornecimento do serviço de 

energia elétrica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em decorrência 

dos desdobramentos econômicos da pandemia do covid-19. É cediço que 

para ser deferida a tutela de urgência deverão restar preenchidos os 

requisitos elencados pelo artigo 300 do NCPC[1], mais precisamente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da 

recuperanda está alicerçado na Resolução Normativa 878, de 24 de março 

de 2020, da ANEEL, que institui medidas para preservação da prestação 

do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da 

calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), 

vedando expressamente, em seu art. 2º, a suspensão de fornecimento 

por inadimplemento de unidades consumidoras relacionadas a serviços 

essenciais, in verbis: (...) Art. 2º Fica vedada a suspensão de 

fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras: I - 

relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades 

considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o 

Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 

2010; (...) Por sua vez, o Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, 

preconiza em seu art. 3º que as medidas enfrentamento de emergência 

previstas na Lei n. 13.979/2020 deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais destinadas 

ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como a 

produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de 

saúde, higiene, alimentos e bebidas (art. 3º, caput e § 1º, inciso XII). É 

inegável que o fornecimento de energia elétrica, água e gás são 

fundamentais para continuidade das atividades mínimas de todas as 

pessoas, físicas e jurídicas, nesse momento emergencial, em especial da 

requerente que se encontra no curso de procedimento recuperacional. De 

mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 

n. 63/2020, recomendou que os Juízos competentes para processar e 

julgar ações de recuperação judicial e falências tenham cautela na 

avaliação dos pedidos de natureza urgentes, a fim de mitigar o impacto 

negativo que as medidas distanciamento social causarão na economia, 

notadamente nas empresas que já se encontram em processo de 

recuperação judicial, senão vejamos: "Art. 6º. Recomendar, como medida 

de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de 

distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os 

Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de 

urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de 

atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e 

demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações 

inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 

20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade 

pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19." 

Outrossim, o perigo de dano emerge da própria atividade empresarial 

desenvolvida pela recuperanda, haja vista que o corte de energia elétrica 

impossibilitará a utilização das câmaras frias e, consequentemente, 

ocasionará o perecimento da produção do período, desembocando, sem 

dúvida, em prejuízos financeiros que afetarão não apenas a devedora, 

como também seus credores. Por outro lado, entendo que obstar a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias se mostra extenso por demais, notadamente considerando 

que Juína é uma pequena cidade do interior, distante 780km da Capital, 

cuja diminuição severa das atividades empresariais não alcançou nem 30 

(trinta) dias, de modo que desde o dia 13.04.2020 a cidade vem retomando 

o ritmo do comércio, mesmo com as cautelas inerentes à pandemia. 

Ademais, os mercados, supermercados e açougues que vendem as 

carnes processadas pela recuperanda não tiveram as portas fechadas, 

de modo que obstar o corte da energia elétrica pelo prazo de 90 (noventa) 

dias se mostra mais condizente com as peculiaridades locais e com a 

atividade desempenhada pela requerente, mantendo-se, assim, a 

razoabilidade que deve sempre nortear os pronunciamentos judiciais, bem 

como coerência com o prazo de vigência da Resolução Normativa 878, de 

24 de março de 2020, da ANEEL. Ante o exposto, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência para determinar que a Energisa 

ABSTENHA-SE de efetuar a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica no estabelecimento FRIGORIFICO RS LTDA EPP – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em virtude do inadimplemento de faturas 

(incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar desta decisão, ou, caso já tenha sido efetuado o corte de 

energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), além de imposição de multa por ato 

atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo de outras sanções 

civis e criminais cabíveis. Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução 

Normativa 878, de 24 de março de 2020, da ANEEL, a vedação à 

suspensão do fornecimento não impede demais medidas admitidas pela 

legislação para a cobranças dos débitos, a partir do vencimento. Por força 

das medidas de distanciamento social, SERVE a presente decisão como 

OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO em face da Energisa. No mais, observo 

que o processo encontra-se pendente de designação e realização da 

assembleia-geral de credores. Assim, diante das objeções apresentadas 

ao Plano de Recuperação Judicial, e considerando que foi ultrapassada a 

fase do art. 55 da LRF, torna-se necessária a designação da 

Assembleia-Geral de Credores, conforme determina o art. 56 da LRF, que 

terá como finalidade a votação do plano apresentado pelo grupo em 

recuperação judicial. Insta consignar que tal providência não gera 

qualquer prejuízo às recuperandas, tampouco aos credores, pelo 

contrário, busca prezar pela celeridade e economia processual, uma vez 

que os credores terão a oportunidade de tomar conhecimento e deliberar 

acerca dos termos do plano durante a assembleia-geral de credores. 

Assim, as recuperandas e o administrador judicial deverão diligenciar em 

conjunto para apresentar as datas e o local da assembleia-geral dentro de 

15 (quinze) dias, permitindo sua realização o mais breve possível, tendo 

em vista os prazos previstos nos arts. 56, §1º, e 6º, §4º, da LRF, 

observada ainda a necessidade de circulação do edital competente com a 

antecedência mínima de 15 dias (art. 36, caput, da LRF). Apresentada a 

resposta, EXPEÇA-SE edital para conhecimento dos credores e terceiros 

interessados, nos termos do art. 36 da LRF, contendo a advertência de 

que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da LRF, 

disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) para maior alcance 

e publicidade dos atos. Ato contínuo, intimem-se as recuperandas para 

providenciarem a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, LRF) e 

comprovar sua circulação nos autos prazo, atendo-se ao prazo de 

antecedência mínima de 15 dias exigida pelo art. 36, caput, da LRF. 

Intimem-se. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001319-98.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA, HILTON DE 

CAMPOS JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial 

em que as partes em epígrafe, já qualificadas nos autos, transigiram, 

conforme termo de acordo de Id n. 26398946, pugnando, por conseguinte, 

pela homologação da transação e extinção do processo, nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC/2015. O credor informou que a obrigação foi 

integralmente satisfeita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, transigiram para pôr 

fim à demanda, conforme termo de acordo apresentado. No caso em 
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epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou por 

procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Diante da transação e do pagamento integral do valor exequendo, 

homologo o termo de acordo de Id n. 26398946 e desde já JULGO EXTINTA 

por sentença a presente execução, na forma do artigo 924, inciso II do 

CPC/2015. Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte 

executada. Honorários, nos termos do acordo. Determino a baixa em 

eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001634-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VITOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO SACOMAN GASPAR OAB - SP362241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001634-92.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

VICENTE VITOR FERREIRA REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária 

apresentado por Vitor Vicente Ferreira, já qualificado nos autos, 

objetivando a concessão de alvará judicial para levantar valores 

decorrentes de FGTS/PIS, junto à Caixa Econômica Federal, eventualmente 

depositados em favor de Alessandro Vítor Ferreira, falecido em 

17.06.2014. Consta dos autos que o requerente é genitor do de cujus, o 

qual era solteiro. Certidão de óbito devidamente apresentada (Id n. 

24134758). Certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a 

Previdência Social anexada em Id n. 24134755. Parecer ministerial pela 

ausência de interesse em opinar no feito. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. Diretamente ao ponto, o presente pedido 

encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que dispõe acerca do 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário ou 

arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. E ainda: Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) obrigações do tesouro nacional. Ademais, da análise dos 

autos, depreende-se que o requerente era genitor do de cujus e que 

inexiste outro dependente habilitado perante a Previdência Social, de modo 

que inexiste óbice à procedência do pedido. Ante o exposto, forte nos 

fundamentos supracitados e considerando a documentação apresentada, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor de 

Vicente Vitor Ferreira (portador do RG n. 6849438 e inscrito no CPF sob n. 

778.083.801-30), para autorizá-lo a proceder ao levantamento do 

montante total dos valores decorrentes de FGTS/PIS, junto à Caixa 

Econômica Federal, depositados em favor do de cujus Alessandro Vitor 

Ferreira (RG: 20250126 SSP/MT). Custas judiciais pelo requerente, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º, NCPC. Por se tratar de procedimento de jurisdição 

voluntária, defiro, desde já, a expedição do competente alvará judicial para 

levantamento dos valores, servindo também como autorização para 

encerramento da(s) respectiva(s) conta(s) bancária(s), se necessário. 

Expedido o alvará, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010073-80.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON ALEXANDER DE OLIVIERA (REQUERENTE)

GERSON DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

M. I. P. P. (REQUERENTE)

JOAO VITOR PITA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 8010073-80.2013.8.11.0025 REQUERENTE: 

GERSON DOS SANTOS PEREIRA, JOAO VITOR PITA PEREIRA, M. I. P. P., 

JAISSON ALEXANDER DE OLIVIERA REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação ordinária indenizatória c/c declaração de inexistência de 

débito que foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o 

débito de R$ 196,35 (cento e noventa e seis reais e trinta e cinco 

centavos), bem como para condenar a reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por 

dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária a partir desta decisão. Iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, onde Edineia Souza Pita figura como exequente, a parte 

executada - SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal 

Ltda. (nome fantasia JEQUITI COSM ÉTICOS) - foi intimada pessoalmente 

para efetuar o pagamento voluntário da condenação, mas quedou-se 

inerte. Ante a inércia do executado, efetuou-se, em 19/05/2016, a penhora 

on-line, via Sistema Bacenjud, do montante de R$ 14.328,75, conforme 

espelho de penhora de Id n. 1896425, sendo os valores transferidos para 

um conta judicial em 28/05/2016. Empós, noticiou-se o falecimento da 

exequente, oportunidade em que os herdeiros/filhos (João Vitor Pita 

Pereira, Gabriel Henrique Pita Pereira, Marcos Ian Pita Pereira e Jaisson 

Alexander de Oliveira) requereram habilitação nos autos a título de 

sucessão processual, o que foi deferido pelo Juízo da época, conforme 

despacho de Id n. 3226361. Intimado acerca da penhora online, o 

executado peticionou informando que efetuou o pagamento voluntário da 

condenação em 31/10/2014, no montante de R$ 13.769,71, de modo que é 

indevido o bloqueio de ativos financeiros, razão por que requereu o 

desbloqueio e/ou levantamento dos valores em seu favor, juntando, na 

oportunidade, um suposto comprovante de pagamento (Id n. 4633330). Por 

fim, o exequente, em petição de fl. 146, requer a expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores depositados/bloqueados e 

consequente extinção do processo executivo. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. Breve relato. Decido. O imbróglio que travou a marcha 

processual é a alegação, por parte do executado, de que a penhora online 

é indevida, visto que efetuou o pagamento da condenação de forma 

voluntária. Ocorre que o suposto comprovante de pagamento de Id n. 

4633330 não é uma guia de depósito judicial, estando identificado, aliás, 

como “Pag-For Bradesco – Pagamento Escritural a Fornecedores”, e para 

piorar, consta no “tipo de documento” tratar-se de “duplicata”, além de 

sequer indicar o beneficiário, conta bancária ou qualquer outro elemento 

que faça crer que o dito “comprovante de pagamento” é verdadeiro. Em 

verdade, o tal “comprovante de pagamento” é, no mínimo, estranho, pelo 

que sua autenticidade deve ser investigada. Por outro lado, a parte 

credora tem direito ao recebimento dos valores bloqueados, pois, até 

prova em contrário, o executado não efetuou o pagamento voluntário da 

obrigação, não sendo possível presumir, diante da estranheza do 

documento de Id n. 4633330, que foi realizado um TED à credora, 

tampouco que foi realizado um depósito judicial dos valores, até porque a 

própria Conta Única do TJMT não reconheceu o documento de Id n. 

4633330 como sendo uma guia de depósito judicial (Id n. 26119873). 

Ademais, o executado sequer havia manifestado nos autos acerca do 

suposto pagamento voluntário da obrigação quando da realização da 

penhora online, pelo que não há se falar que o bloqueio foi indevido. 

Assim, considerando que o documento de Id n. 4633330 não é uma guia 
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de depósito judicial e não é um comprovante de DOC ou TED (até porque 

sequer indica a conta beneficiária), reconheço que o pagamento integral 

do valor exequendo se deu por meio da penhora online, devendo os 

valores serem levantados aos exequentes. Ante o exposto, 

reconhecendo que o pagamento da condenação se deu por meio da 

penhora online de Id n. 4633330, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL para levantamento dos 

valores bloqueados em Id n. 4633330, mais acréscimos legais até zerar a 

conta, em favor da conta corrente n. 59.021 -5, Agência n. 0821, Banco 

Sicredi, titular Janaína Braga de Almeida Guarienti, CPF n. 0 13.993.071 

-00. Empós, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-56.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AFONSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIVINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente, na pessoa dos advogados constituídos, para que 

se manifeste sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça acostada ao 

ID. 29714482, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010225-94.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010225-94.2014.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA VISTOS, Trata-se 

de execução de honorários proposta pela parte exequente em desfavor 

do Estado de Mato Grosso e que após seu regular processamento, 

encontrou seu desiderato, ante a comprovada liquidação do débito 

exequendo representado na Requisição de Pequeno Valor devidamente 

adimplida pelo executado, bem como extrato do FIPLAN de Id. 30818746. 

Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Atendidas as formalidades 

legais, proceda a Serventia à expedição do competente alvará em favor 

do exequente, na conta indicada na petição de Id. 30818746. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína-MT, 16 de abril de 2020. 

Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 16 de abril de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010226-79.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010226-79.2014.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de execução de honorários proposta pela 

parte exequente em desfavor do Estado de Mato Grosso e que após seu 

regular processamento, encontrou seu desiderato, ante a comprovada 

liquidação do débito exequendo representado na Requisição de Pequeno 

Valor devidamente adimplida pelo executado, bem como extrato do FIPLAN 

de Id. 30818751. Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor do exequente, na conta indicada na petição 

de Id. 30818751. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína-MT, 16 de abril 

de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 16 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-12.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010224-12.2014.8.11.0025 

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro Executado: Estado de Mato 

Grosso VISTOS. Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em 

certidões de crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome do 

exequente, pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região. 

Conforme se infere dos autos, a requisição de pequeno valor expedida foi 

devidamente adimplida pelo executado. Ante a satisfação da obrigação 

pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Atendidas as formalidades legais, proceda a Secretaria a expedição do 

alvará de levantamento, nos moldes requerido no ID. 30817440. Certificado 

o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Isento de custas na forma da Lei. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010326-97.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 
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8010326-97.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de execução de honorários proposta pela 

parte exequente em desfavor do Estado de Mato Grosso e que após seu 

regular processamento, encontrou seu desiderato, ante a comprovada 

liquidação do débito exequendo representado na Requisição de Pequeno 

Valor devidamente adimplida pelo executado, bem como extrato do 

SISCONDJ de Id. 31055243. Sendo assim, ante a satisfação da obrigação 

pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor da exequente, na conta indicada na petição 

de Id. 30999212. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína-MT, 7 de abril 

de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 7 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000532-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, Auto Peças Nello 

Ltda - EPP, na figura de seu Advogado, para que dê impulso efetivo à 

execução, no prazo de 5 dias, ante a decisão de id 31311478.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001013-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na figura de seu 

advogado, acerca do inteiro teor da r.sentença prolatada na id 31239235, 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-74.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA BR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias Conjuntas nos 247/2020, 249/2020 

e 281/2020 determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de 

audiências no período de 20/03/2020 a 30/04/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, nos termos da legislação em vigor e do provimento 55/2007 

CGJ, bem como da Portaria 1.2015-GAB, IMPULSIONO os autos ao setor 

responsável, a fim de que cancele a audiência designada para o dia 

24/04/2020, para que agende nova data de audiência de conciliação e 

para que intime as partes em tempo hábil para comparecimento ao ato 

solene.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-54.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias Conjuntas nos 247/2020, 249/2020 

e 281/2020 determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de 

audiências no período de 20/03/2020 a 30/04/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, nos termos da legislação em vigor e do provimento 55/2007 

CGJ, bem como da Portaria 1.2015-GAB, IMPULSIONO os autos ao setor 

responsável, a fim de que cancele a audiência designada para o dia 

24/04/2020, para que agende nova data de audiência de conciliação e 

para que intime as partes em tempo hábil para comparecimento ao ato 

solene.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010257-31.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FILHO ALVES 04399286130 (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, na pessoa do advogado constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-96.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKIS GEANS ALMEIDA MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010285-96.2016.8.11.0025 

Requerente: Tapejur Tapeçaria Juina Ltda Requerido: Makis Geans 

Almeida Macedo Vistos, Cuida-se de ação de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se analisar de modo mais atento 

e diligente os autos, é possível constatar que a empresa se limitou a juntar 

com a inicial o comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a 

Receita Federal, deixando de observar as seguintes normas esculpidas 

nos Enunciados 135[1] do FONAJE, que exigem para a comprovação da 

legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante 

da qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao 

pedido inicial o documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto 

da demanda. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O 

que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 
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ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. 

[1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AGUIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias Conjuntas nos 247/2020, 249/2020 

e 281/2020 determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de 

audiências no período de 20/03/2020 a 30/04/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, nos termos da legislação em vigor e do provimento 55/2007 

CGJ, bem como da Portaria 1.2015-GAB, IMPULSIONO os autos ao setor 

responsável, a fim de que cancele a audiência designada para o dia 

24/04/2020, para que agende nova data de audiência de conciliação e 

para que intime as partes em tempo hábil para comparecimento ao ato 

solene.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001814-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVANO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001814-11.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: JOSE SILVANO DE MEDEIROS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável também às 

ações sujeitas à norma especial definida na Lei n. 12.153/2009, que criou 

e conferiu competência ex ratione materiae aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Em síntese, trata-se de mais uma ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributária proposta por servidor público 

estadual em face da Administração Pública Estadual, por meio da qual 

pretende ver declarada a ilegalidade da incidência e cobrança de 

contribuição social previdenciária sobre verbas transitórias percebidas 

pelo exercício precário e sazonal de verbas que não se integrarão ao 

computo da aposentação do servidor. Fixada essa ideia inicial, salta aos 

olhos que estamos diante de matéria já sedimentada na jurisprudência das 

Altas Cortes, com pronunciamento em âmbito de repercussão geral, sendo 

por demais enfadonho e desnecessário o debate sobre a incidência do 

entendimento jurisprudencial fixado no Tema 163 da Suprema Corte, 

porque, por mais que se esforçasse em alegar o contrário, não cuidou o 

Estado de Mato Grosso de demonstrar o “distinguishing” que justificaria a 

superação do paradigma decisório fixado na Corte Constitucional. Diz-se 

que as alegações estatais são incapazes de justificar o afastamento do 

entendimento sufragado no Tema 163, porque o único argumento usado 

para afirmar a ausência de similaridade entre a tese jurisprudencializada e 

a hipótese concreta se resume na utilização dos conceitos de 

remuneração e vencimentos, os quais seriam diferentes no âmbito federal 

e no âmbito estadual, o que em nada infirma o entendimento esposado na 

Suprema Corte, de que somente podem sofrer tributação daquelas verbas 

que irão compor o cálculo do benefício futuro e não as recebidas 

transitoriamente, por diversas razões. O motivo disso é fácil de 

compreender: o regime previdenciário no qual se dará a aposentadoria é, 

por natureza, retributivo, e, portanto, atento à ideia de “reservas 

matemáticas” (cálculo atuarial), será ilegítimo tributar parcelas 

remuneratórias que não se incorporam aos benefícios futuros. Se não há 

retribuição no benefício, não pode haver contribuição sobre o salário, sob 

pena de se ferir princípios e dispositivos constitucionais, notadamente os 

artigos 195 e 201 da Constituição Federal. Desta forma, os valores pagos 

referentes ao terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de 

insalubridade, adicional por serviços extraordinários, não se incorporam à 

remuneração para efeitos de base cálculo e pagamento dos proventos da 

aposentadoria do servidor público, não havendo justificativa para, sobre 

tais parcelas, haver a incidência da referida contribuição previdenciária, 

essa é a exegese, esse é o fundamento decisório estabelecido no RE n. 
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593.068, que, ao reverso do que pretende o réu, não se diferencia do 

modelo federal, porque, ao fim e ao cabo, não se leva para aposentadoria 

os valores percebidos em razão de situações transitórias/esporádicas 

vividas durante a relação estatutária. E aqui nem se diga que outros tipos 

de benefícios que não a aposentadoria recebem o computo da 

integralidade remuneratória, porque o tributo se destina ao custeio da 

previdência, em seu sentido lato e não vinculado a este ou aquele 

benefício. Pelo exposto, porque confessadamente há tributação sobre o 

total da remuneração, aí incluídos os adicionais noturno e de insalubridade, 

e não demonstrada a hipótese excludente da incidência do tema objeto de 

repercussão obrigatória declarada pela Suprema Corte, evidenciado está 

o direito reclamado pelo autor, de não ser tributado sobre o plexo 

remuneratório, na esteira do que restou sedimentado no Tema n. 163: “Não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 

21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial, para declarar a 

insubsistência da cobrança de contribuição previdenciária sobre 

gratificações temporárias percebidas pelo autor, especialmente o adicional 

noturno, excluindo tais adicionais da base de cálculo da contribuição 

previdenciária oficial. No que tange ao pedido de restituição do indébito 

tributário, ante a indiscutível diferença entre o regime vigente até a edição 

da Lei Complementar Estadual 560, de 31 de dezembro de 2014, que criou 

a autarquia especial incumbida da gestão do regime próprio de previdência 

dos servidores públicos do estado (MT Prev), e o que se seguiu, 

inexistente o chamamento da pessoa jurídica de direito público, que goza 

de autonomia, orçamentária e finalista, descabe acolher o pedido na 

integralidade, já que a restituição retroage ao quinquênio anterior à 

propositura da ação, somente cabendo ao ente estatal a restituição dos 

montantes compreendidos entre abril de 2014 até janeiro de 2015, não se 

podendo condenar parte que não foi integrante da lide. Em se tratando de 

repetição de indébito previdenciário, a qual possui natureza tributária, os 

juros de mora devem incidir a contar do trânsito em julgado da decisão, 

nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula nº 188 do e. 

STJ, no percentual de 1% ao mês, “ ex vi legis ” dos artigos 406 do Código 

Civil e 161, § 1º do CTN. Inaplicabilidade do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 

9.494/97. Precedentes do e. STJ. Sem custas nem honorários nessa fase 

procedimental, ex vi do que estabelecem os art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Juína-MT, 15 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 15 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER HERMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010127-41.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: EDER HERMES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA VISTOS, Trata-se 

de execução de honorários proposta pela parte exequente em desfavor 

do Estado de Mato Grosso e que após seu regular processamento, 

encontrou seu desiderato, ante a comprovada liquidação do débito 

exequendo representado na Requisição de Pequeno Valor devidamente 

adimplida pelo executado, bem como extrato do SISCONDJ de Id. 

31056558. Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, 

JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Atendidas as 

formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do competente 

alvará em favor da exequente, na conta indicada na petição de Id. 

31050914. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína-MT, 7 de abril 

de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína-MT, 7 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001670-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para que, no prazo de 10 dias, 

indique os dados bancários para levantamento dos valores depositados 

nos autos, bem como do inteiro teor da sentença prolatada (id. 31154441).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001670-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001670-71.2018.8.11.0025. 

EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO DE LIMA EXECUTADO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Conforme se dessume dos 

autos, a parte credora, devidamente intimada para se manifestar sobre o 

depósito da condenação promovido pelo devedor no ID. 29514617, 

quedou-se inerte. Nesses termos, considerando que o credor foi 

regularmente cientificado que a sua inércia seria interpretada como 

concordância com o valor depositado e ensejaria o reconhecimento da 

satisfação da obrigação, a extinção do presente feito é medida impositiva. 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se o 

causídico que representa a autora para que indique os dados bancários 

para levantamento dos valores depositados nos autos e na falta deste, 

intime pessoalmente a requerente. Indicada a conta bancária, expeça-se o 

alvará. Cerificado o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as 

baixas e anotações de praxe. Sem custas nem honorários. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 16 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 16 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para que, no prazo de 10 dias, 
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indique os dados bancários para levantamento dos valores depositados 

nos autos, bem como do inteiro teor da sentença prolatada (id. 31153384).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001619-60.2018.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ANDREA NUNES OLIVEIRA EXECUTADO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Conforme se dessume dos 

autos, a parte credora, devidamente intimada para se manifestar sobre o 

depósito da condenação promovido pelo devedor no ID. 28184357, 

quedou-se inerte. Nesses termos, considerando que o credor foi 

regularmente cientificado que a sua inércia seria interpretada como 

concordância com o valor depositado e ensejaria o reconhecimento da 

satisfação da obrigação, a extinção do presente feito é medida impositiva. 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se o 

causídico que representa a autora para que indique os dados bancários 

para levantamento dos valores depositados nos autos e na falta deste, 

intime pessoalmente a requerente. Indicada a conta bancária, expeça-se o 

alvará. Cerificado o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as 

baixas e anotações de praxe. Sem custas nem honorários. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 16 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 16 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-41.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000109-41.2020.8.11.0025 

Exequente: Nirlei de Fátima Franco Executado: Estado De Mato Grosso V i 

s t o s, Cuida-se de embargos à execução, que, na dicção do que 

determina o art. 52, IX da Lei n. 9.099/95 processam-se no bojo dos 

próprios autos da execução, aviados contra a execução de título 

extrajudicial (certidões de créditos emitidas pelo cartório judicial), proposta 

pela embargada em face da Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada 

em alegado direito de crédito decorrente do exercício da advocacia dativa 

(múnus publico) ante a inexistência de Defensoria Pública na comarca. 

Defende o embargante que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla 

nos autos de cód. 2917 que a verba honorária foi fixada, cujo o quantum, 

no seu entender, seria excessivo em relação aos serviços 

desempenhados pela embargada. A seu lado, a embargada refutou as 

teses defensivas apresentadas e requereu a improcedência dos 

embargos opostos. É breve o relato. Decido. Considerando que a matéria 

suscitada nos embargos é meramente de direito, não há porque dilatar a 

instrução processual. Desse modo, outra solução não há, senão 

proferir-se o julgamento da lide, no estado em que se encontra (art. 355, I, 

CPC). Diretamente ao cerne da questão, não merece guarida a alegação 

do Estado quanto à nulidade do título executivo por ofensa ao contraditório 

e a ampla defesa, eis que tais princípios constitucionais estão sendo 

exercidos nos presentes embargos à execução. Vale ressaltar que o 

advogado dativo figura nos processos justamente como auxiliar do 

Estado, fazendo as vezes do Defensor Público, que por razões de 

conveniência e oportunidade, ou ainda de inércia, o próprio Estado não 

instalou na comarca. Acrescente-se, ainda, a previsão legal do art. 22 da 

Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados, que não impõe 

qualquer condição para o pagamento da verba devida ao defensor dativo 

que que é chamado a atuar em razão da inexistência de Defensoria 

Pública no local. Quanto aos limites dos honorários da defensora dativa, 

não há qualquer evidência de que o valor fixado na demanda (cód. 2917) 

em que a exequente atuou seja exorbitante, ou ainda, ultrapasse os 

parâmetros da tabela de honorários da OAB. Ademais, caberia ao 

Embargante comprovar nos autos que o quantum fixado seria 

desproporcional ao trabalho desempenhado, mormente porque alegações 

vazias e genéricas não bastam para ensejar a sua modificação, 

principalmente quando estabelecida de maneira proporcional pelo julgador 

na ação originária. Importante ressaltar que não se pode aviltar o trabalho 

da profissional que, por expressa disposição constitucional, é essencial à 

administração da justiça (CF, art. 133). Dessarte, não havendo motivos a 

inquinar a presunção de legalidade que advém do título, REJEITO os 

embargos e NEGO-LHES provimento e, por consequência, homologo os 

cálculos apresentados pela exequente, determinando o prosseguimento 

da execução. Considerando que já se acha implantado na Comarca o 

sistema SRP 2.0, determino a remessa do feito ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências. Feitos os cálculos, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do 

CPC, observando-se as regras ditadas no Provimento n. 20/2020 - CM. P. I. 

C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-43.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000083-43.2020.8.11.0025 

Exequente: Hilones Nepomuceno Executado: Estado De Mato Grosso V i s 

t o s, Cuida-se de embargos à execução, que, na dicção do que determina 

o art. 52, IX da Lei n. 9.099/95 processam-se no bojo dos próprios autos 

da execução, aviados contra a execução de título extrajudicial (certidões 

de créditos emitidas pelo cartório judicial), proposta pela embargada em 

face da Fazenda Pública Estadual, e consubstanciada em alegado direito 

de crédito decorrente do exercício da advocacia dativa (múnus publico) 

ante a inexistência de Defensoria Pública na comarca. Defende o 

embargante que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla nos autos 

em que a verba honorária foi fixada, cujo o quantum, no seu entender, 

seria excessivo em relação aos serviços desempenhados pela 

embargada. É breve o relato. Decido. Considerando que a matéria 

suscitada nos embargos é meramente de direito, não há porque dilatar a 

instrução processual. Desse modo, outra solução não há, senão 

proferir-se o julgamento da lide, no estado em que se encontra (art. 355, I, 

CPC). Diretamente ao cerne da questão, não merece guarida a alegação 

do Estado quanto à nulidade do título executivo por ofensa ao contraditório 

e a ampla defesa, eis que tais princípios constitucionais estão sendo 

exercidos nos presentes embargos à execução. Vale ressaltar que o 

advogado dativo figura nos processos justamente como auxiliar do 

Estado, fazendo as vezes do Defensor Público, que por razões de 

conveniência e oportunidade, ou ainda de inércia, o próprio Estado não 

instalou na comarca. Acrescente-se, ainda, a previsão legal do art. 22 da 

Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados, que não impõe 

qualquer condição para o pagamento da verba devida ao defensor dativo 

que que é chamado a atuar em razão da inexistência de Defensoria 

Pública no local. Quanto aos limites dos honorários da defensora dativa, 

não há qualquer evidência de que o valor fixado na demanda em que a 

exequente atuou seja exorbitante, ou ainda, ultrapasse os parâmetros da 

tabela de honorários da OAB. Ademais, caberia ao Embargante comprovar 

nos autos que o quantum fixado seria desproporcional ao trabalho 

desempenhado, mormente porque alegações vazias e genéricas não 

bastam para ensejar a sua modificação, principalmente quando 

estabelecida de maneira proporcional pelo julgador na ação originária. 
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Importante ressaltar que não se pode aviltar o trabalho da profissional que, 

por expressa disposição constitucional, é essencial à administração da 

justiça (CF, art. 133). Dessarte, não havendo motivos a inquinar a 

presunção de legalidade que advém do título, REJEITO os embargos e 

NEGO-LHES provimento e, por consequência, homologo os cálculos 

apresentados pela exequente, determinando o prosseguimento da 

execução. Considerando que já se acha implantado na Comarca o sistema 

SRP 2.0, determino a remessa do feito ao Cartório Distribuidor e Contador 

para as devidas providências. Feitos os cálculos, expeça-se a Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II, do CPC, 

observando-se as regras ditadas no Provimento n. 20/2020 - CM. P. I. C. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000082-58.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-59.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000324-17.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000326-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000323-32.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000177-88.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-55.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-49.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000217-70.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000220-25.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010101-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IWAO KUBOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO CASTRO DE ORNELLAS JUNIOR (EXECUTADO)

EDILIA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010101-43.2016.8.11.0025 

Exequente: Alexandre Iwao Kubota Executados: Edilia da Silva Rodrigues 
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e Alonso Castro Ornellas Junior V I S T O S, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de execução de título 

judicial em que aportou petição do credor informando que entabulou 

acordo extrajudicial com a executada Edília da Silva Rodrigues pugnando 

pela sua homologação e suspensão do feito até cumprimento integral da 

avença – ID. 28006653, assim como requereu o prosseguimento da ação 

em relação ao devedor Alonso Castro Ornellas Junior. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que 

produza os efeitos legais e de direito. Expeça-se alvará em favor do autor 

para levantamento da quantia bloqueada nas contas bancárias da 

devedora Edilia da Silva Rodrigues - ID. 27459482, nos moldes requeridos 

na petição de ID. 28006653, já que o causídico possui poderes para 

receber e levantar alvará, conforme procuração de ID. 1922343. Por 

consequência, suspendo o processo pelo prazo fixado para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo do acordo (13.04.2020), intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 

certifique-se a Secretaria sobre o prazo para o executado Alonso 

oferecer embargos à execução (ID. 27560563), dando-se vista em 

seguida ao credor para requerer o que entender de direito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000240-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem a presente a finalidade de INTIMAR a exequente para apresentar e 

depositar as certidões de honorários exequendas, em secretaria, no 

prazo de 5 dias, contados a partir de quando voltar o expediente normal.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RONDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU QUADRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias Conjuntas nos 247/2020, 249/2020 

e 281/2020 determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de 

audiências no período de 20/03/2020 a 30/04/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, nos termos da legislação em vigor e do provimento 55/2007 

CGJ, bem como da Portaria 1.2015-GAB, IMPULSIONO os autos ao setor 

responsável a fim de que proceda ao cancelamento da audiência 

designada para o dia 24/04/2020, para que agende nova data de audiência 

de conciliação e para que intime as partes em tempo hábil para 

comparecimento ao ato solene.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-86.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BERTINI BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000637-86.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): TEREZINHA BERTINI BUENO REU: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos, etc. De início, defiro o pedido de parcelamento das despesas 

processuais à parte Autora, nos termos do art. 98, § 6°, do Código de 

Processo Civil, bem como por considerar o impacto do pagamento das 

custas no equilíbrio financeiro da parte. Nesse ponto, importa salientar que 

o parcelamento será realizado em 6 (seis) parcelas, em observância ao 

disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da CNGC/MT, com redação “in verbis”: 

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei. § 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original). 

Desta forma, determino que a Secretaria Judicial efetive os atos 

necessários para disponibilização das guias para pagamento das custas 

devidas, intimando, em seguida, a parte Autora a fim de providenciar o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Tão logo quanto aporte aos autos o comprovante de 

recolhimento da primeira parcela referente às custas, Tão logo quanto 

aporte aos autos o comprovante de recolhimento da primeira parcela 

referente às custas, desde já, nos termos do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, designo o dia 10 de agosto de 2020, às 

14h00min horário oficial do Mato Grosso, para audiência de conciliação 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

de Nova Mutum/MT. Ressalte-se que, a designação de audiência é 

imperativa, exceto se as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse ou se não for admitida a composição, nos termos do art. 334 

do CPC. Logo, ainda o Requerente tenha se oposto à audiência de 

conciliação, só com a concordância da parte Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do CPC). 

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, por 

meio de carta precatória, bem como notificando-a para comparecer à 

audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do 

art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos 

para deliberação. A questão da distribuição do ônus da prova será 

analisada por ocasião do despacho saneador. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002701-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ KAYSER (REQUERIDO)

KAYSER & SERAGUCI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002701-40.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA REQUERIDO: 

KAYSER & SERAGUCI LTDA, ANDERSON LUIZ KAYSER Vistos, etc. 

Defiro o requerido pela parte Exequente à fl. 178, de modo que determino a 

SUSPENSÃO do processo, com fulcro no artigo 922 do Código de 

Processo Civil, hipótese na qual a missiva deverá ser remetida ao arquivo 
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provisório, até o integral cumprimento do avençado, ou provocação de 

uma das partes. Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento 

da missiva. Em nada de impulso sendo requerido, devolvam-se os autos à 

Comarca de origem com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002095-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CAMPOS DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002095-12.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JONATHAN CAMPOS 

DA SILVA RAMOS Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte 

Executada, ou, comprovação que tentou localizar o seu endereço. Nesse 

ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova Mutum/MT, 

dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a apresentação 

do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC 

Brasil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY MANOEL DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001935-50.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002035-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MATSUDA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OAB - PR22629 (ADVOGADO(A))

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR19012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRTO JOAO SPERANDIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002035-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: TRANSPORTADORA MATSUDA LTDA REQUERIDO: LAIRTO 

JOAO SPERANDIO Vistos, etc. Numa análise apurada do petitório de Id. 

25107561 e documentos que o acompanham, é possível notar que não 

houve o cumprimento integral da ordem contida no despacho anterior. Isso 

porque, as folhas do pedido de penhora do imóvel (Id. 25107567) diferem 

totalmente daquelas indicadas na carta precatória. Caberia à parte 

Interessada trazer aos autos a "decisão assinada pelo Juízo Deprecante" 

e não o expediente da carta precatória expedida que já se encontra anexa 

a este feito. Deste modo, oportunizo ao Interessado, suprir a falta, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não sendo procedida a juntada dos documentos 

indicados acima, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de estilo, 

conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do 

comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001942-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIER SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001942-76.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002675-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH MARIA MAHLER VOGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

inventario (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002675-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISABETH MARIA MAHLER VOGEL REQUERIDO: 

INVENTARIO Vistos, etc. De proêmio, considerando que, da data do 

protocolo do pedido de dilação do prazo já transcorreram mais de 120 

(cento e vinte) dias, intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos os documentos na forma ordenada no Id. 

25594314. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PESSATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000999-59.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: WAGNER PESSATTO 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 
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dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação 

que tentou localizar o seu endereço. Nesse ponto, importa consignar que 

a Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de 

disponibilização de dados mediante a apresentação do número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

ELOI MOACIR FACCIO (EXECUTADO)

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000502-74.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002127-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. R. (AUTOR(A))

ISABEL ALVES PORTO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA OAB - RO7944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da petição de ID.30596278 e documentos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,22 de abril 

de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001879-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GELIENE DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA (REQUERIDO)

NATAL ALVES ARANTES (REQUERIDO)

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

MODELO PUBLICAÇÃO - PROCESSO SEGREDO DE JUSTIÇA Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGG/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”. Nova Mutum,22 de abril de 2020. MILENE ARISSAVA 

Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - MT2619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE (REQUERIDO)

ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE (REQUERIDO)

MAGRICOLA - COMERCIO DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANEDIO APARECIDO TOSTA OAB - MT4855/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000193-87.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ MARIANO BRIDI REQUERIDO: ANTONIO 

CHRISOSTOMO DUARTE, ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE, 

MAGRICOLA - COMERCIO DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos, 

etc. De proêmio, intimem-se as partes, por meio de seus procuradores, via 

DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

acerca da avaliação de Id. 24593666. Transcorrido o prazo assinalado, 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000306-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR HENNIG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000306-41.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FELIX DE SOUZA LIMA REQUERIDO: VALDIR HENNIG 

Vistos, etc. Deixo de analisar o pedido contido no Id. 22446089, uma vez 

que se trata de matéria de competência do Juízo Deprecante. Por tal 

razão, oficie-se ao Juízo Deprecante dando conta da situação atual dos 

autos, bem como para que informe a medida a ser adotada por este Juízo 

Deprecado. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, independente de 

manifestação, retornem-me os autos conclusos. Considerando o quadro 

deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão 

constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002312-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SEBASTIANA DA COSTA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 207 de 389



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002312-55.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: REGINA SEBASTIANA DA COSTA ALMEIDA Vistos, etc. 

Retifique-se a autuação para “Cumprimento de Sentença”, fazendo 

constar Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda e Alessandro Tarcisio Almeida 

da Silva como parte Exequente e Regina Sebastiana das Costa Almeida 

como parte Executada. Na forma do art. 513, § 2°, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Executada por edital para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos a impugnação. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Consigne-se que, transigindo as 

partes no curso do presente feito ou havendo pagamento da obrigação, a 

(o) Exequente ficará incumbida (o) de acostar o respectivo termo de 

acordo ou depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua 

celebração ou do pagamento. No caso de realização de quaisquer atos de 

constrição efetuados em desfavor da parte Executada, após o acordo ou 

o pagamento, haverá condenação em multa em favor do Poder Judiciário, 

com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, a qual arbitro em 5% 

do valor da causa atualizado. Por fim, desde já, em atendimento ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, NOMEIO a Defensoria Pública 

Estadual, para funcionar nestes autos como curador especial da parte 

Executada, com fulcro no art. 72, II, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente por seu(s) advogado(s), para 

tomar(em) ciência acerca da data designada para oitiva das testemunhas, 

conforme malote digital juntado aos autos ID 30142840. Nova Mutum,22 de 

abril de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002793-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE - MODLADOS LTDA - EPP - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002793-18.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: IMPACTTO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE - MODLADOS LTDA - EPP - EPP Vistos, 

etc. Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados. Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas 

Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte diverso daquele 

constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação da parte Executada, nos termos do disposto na decisão inicial. 

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos: “Súmula n° 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Não obstante 

a falta de localização da parte Executada por encontrar-se em local 

incerto e não sabido, determino seja a parte Executada citada por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, 

querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo. Desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002792-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR MARTIMIANO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002792-33.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: VALMIR 

MARTIMIANO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, 

por remessa dos autos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve 

desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção do 

processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. 

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (EXEQUENTE)

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000253-60.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO, LUCIANA CRISTINA 

MARTINS TREVISAN EXECUTADO: ANTONIO MACHADO Vistos, etc. 

Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço. Nesse ponto, importa consignar que a 

Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de 

disponibilização de dados mediante a apresentação do número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000405-11.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

JOSE FERREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração 

interposto sob id. n. 26654942 por José Ferreira dos Santos, sob o 

argumento de que a decisão de id. n. 26411253 padeceria de vício de 

omissão por supostamente não ter fixado o período em que o autor 

permaneceria recebendo o benefício. Pois bem. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o mero 

inconformismo não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos 

de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais 

(recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Sobre a 

admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro Júnior afirma: “O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, 

nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, 

decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No 

caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, 

eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do 

julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam a 

reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” 

("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 

587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO 

DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser 

rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para 

reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de 

refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente 

fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece 

ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da 

Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta 

violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via 

recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição 

Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal 

de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 

27/04/2016). Releva notar, ainda, que a decisão foi clara em estabelecer 

que o benefício concedido somente poderá ser cessado no caso de 

SURGIMENTO DE FATOS NOVOS, capazes de alterar a conclusão do 

perito judicial ou mesmo restar demonstrada a reabilitação do Embargante, 

não havendo falar em omissão. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 20781903, mantendo inalterada a r. 

sentença em id. n. 18436938 tal como concebida. Outrossim, intimem-se o 

Autor para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002359-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS PEREIRA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002359-29.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FRANCISCO 

ASSIS PEREIRA - EPP Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte 

Executada, ou, comprovação que tentou localizar o seu endereço. Nesse 

ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova Mutum/MT, 

dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a apresentação 

do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC 

Brasil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

ELOI MOACIR FACCIO (EXECUTADO)

MARTA ELISA FACCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000502-74.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ARROZEIRA SOMAR 

LTDA, ELOI MOACIR FACCIO, MARTA ELISA FACCIO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Bradesco S.A 

em desfavor de Arrozeira Somar Ltda, Eloi Moacir Faccio e Marta Elisa 

Faccio, todos já devidamente qualificados, visando à constituição de título 

executivo judicial. De proêmio, considerando que a Requerida Arrozeira 

Somar Ltda se encontra em Recuperação Judicial nos autos do processo 

de n. 1002477-68.2019.8.11.0086, em trâmite nesta 1ª Vara da Comarca 

de Nova Mutum/MT, DECLARO a suspensão do feito, apenas em relação a 

ela, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar-se do deferimento 

do processamento da recuperação, nos termos do art. 6°, “caput”, § 4°, da 

Lei n. 11.101/2005. Transcorrido o prazo assinalado acima, intime-se a 

parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito. Outrossim, importa salientar que 

compete ao Exequente empreender esforços para habilitação do seu 

crédito no processo de Recuperação Judicial da parte Requerida, 

conforme disposição do art. 7° e seguintes da Lei de Recuperação 

Judicial, Extrajudicial e Falência. Sob outro prisma, no que toca aos 

Requeridos Eloi Moacir Faccio e Marta Elisa Faccio, por não estar 

alcançada pela referida recuperação judicial e se tratar de avalista de 

“empresa limitada”, o recebimento da presente ação executiva é medida 

que se impõe. Nesse sentido é entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 

1095352, ou seja, “O deferimento do pedido de processamento de 

recuperação judicial à empresa co-executada, à luz do art. 6º, da Lei de 

Falências, não autoriza a suspensão da execução em relação a seus 

avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária (...) a não ser 

que sejam sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.” Por tais 

razões, recebo, pois, a exordial em relação a Eloi Moacir Faccio e Marta 

Elisa Faccio. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo 

Civil, cite-se a parte Executada, Eloi Moacir Faccio e Marta Elisa Faccio, 

para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja 

pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de justiça à penhora 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a 
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sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte 

Executada dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel. Em não sendo localizados bens passíveis de 

penhora da parte Executada, intime-se a parte Exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para 

recolher as custas de diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de não cumprimento de mandado. O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Postergo a análise do pedido de penhora via Sistema 

Bacenjud, mormente pela necessidade de se aguardar a citação da parte 

ré, possibilitando-se o pagamento espontâneo do débito. Defiro a 

expedição de certidão premonitória, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002421-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON RIEDIGER (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002421-69.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME REU: ANILTON 

RIEDIGER Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço. Nesse ponto, importa 

consignar que a Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do 

serviço de disponibilização de dados mediante a apresentação do número 

do Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PESSATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000999-59.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: WAGNER PESSATTO 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação 

que tentou localizar o seu endereço. Nesse ponto, importa consignar que 

a Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de 

disponibilização de dados mediante a apresentação do número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003047-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES FEITOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003047-88.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: JOSE 

ALVES FEITOZA Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, 

este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil. Findo o prazo assinalado, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001942-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIER SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001942-76.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ELIER SOARES FERREIRA 

Vistos, etc. Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, 

pelo Sistema Renajud. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora 

de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas 

mera restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis 

que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano. Proceda a Secretaria Judicial 

nos termos do disposto no art. 1.266 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, com redação 

“in verbis”: “Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de 

bens penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.” 

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002675-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH MARIA MAHLER VOGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

inventario (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002675-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISABETH MARIA MAHLER VOGEL REQUERIDO: 

INVENTARIO Vistos, etc. De proêmio, considerando que, da data do 

protocolo do pedido de dilação do prazo já transcorreram mais de 120 

(cento e vinte) dias, intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos os documentos na forma ordenada no Id. 

25594314. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000627-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALIF DAMACENO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000627-13.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL REU: JOSE ALIF DAMACENO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito Mútuo 

dos Funcionários da Cargill Ltda em desfavor de José Alif Damaceno, 

aduzindo ser credora da parte Requerida no valor de R$ 5.417,56 (cinco 

mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos). Assim, 

cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos Monitórios, 

constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do 

Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas servindo a 

presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão em título 

executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015) 

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva. Dessa forma, intime-se a parte Executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário, serão acrescidos honorários de 10% 

(dez por cento) e multa de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Exequente por DJE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001695-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONAMIGO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001695-95.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: JOSE BONAMIGO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de José Bonamigo, aduzindo ser credora da parte 

Requerida no valor de R$ 21.726,89 (vinte e um mil, setecentos e vinte e 

seis reais e oitenta e nove centavos). Assim, cumprido o mandado e não 

sendo oferecidos Embargos Monitórios, constitui-se, em razão da Lei 

Processual, notadamente o art. 701, § 2°, do Código de Processo Civil, o 

título executivo judicial, apenas servindo a presente decisão para atestar a 

inércia e declarar a conversão em título executivo judicial. (REsp 

1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015) Determino que a Secretaria 

converta a presente demanda de conhecimento em executiva. Dessa 

forma, intime-se a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da dívida. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário, serão acrescidos honorários de 10% (dez por cento) e multa 

de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte Exequente por DJE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001331-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001331-26.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ELIZABETE BRAZ 

DOS SANTOS Vistos, etc. Determino a pesquisa sobre bens móveis da 

parte Executada, pelo Sistema Renajud. Anote-se, no entanto, que não se 

trata de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do 

Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido. De mais a mais, não possuindo bens 

penhoráveis, determino a suspensão dos autos com fundamento no art. 

921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano. 

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”: “Art. 1.266. Suspensa a 

Execução pela não localização de bens penhoráveis ou do próprio 

devedor, o feito deverá ser arquivado provisoriamente, com baixa no 

relatório estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. Neste caso, deve ser feito o agendamento no sistema 

informatizado, com prazo de 01(um) ano.” Transcorrido o prazo de 1 (um) 

ano e nada sendo requerido ou não sendo apresentados bens 

penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000885-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ESTANISLAU VISSOVATTI KANIESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLIZE SCHERER DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1000885-86.2019.8.11.0086. AUTOR(A): 

RONALDO ESTANISLAU VISSOVATTI KANIESKI REU: VANDERLIZE 

SCHERER DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Alienação Parental proposta por Ronaldo Estanislau Vissovatti Kanieski 

S.A. em desfavor de Vanderlize Scherer da Silva. Conforme sentença 

anexa a id. n. 28218093 destes autos, as partes entabularam acordo 

sobre o objeto da presente demanda na Ação de Regulamentação de 

Guarda e Convivência n. 1482-09.2018.811.0086 – Código n. 115283. 

Intimada a parte Autora para que, no prazo de 15 dias, manifestasse 

interesse na continuidade do feito, sob pena de perda do objeto da 

demanda, esta quedou-se inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, 

verifica-se a transação pelas partes nos autos da Ação de 

Regulamentação de Guarda e Convivência n. 1482-09.2018.811.0086 – 

Código n. 115283, o qual abrange o objeto desta demanda, de modo que 

impossível a continuidade do feito, vez que, operou-se a perda do objeto 

da presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual.” Isto posto, JULGO EXTINTO a 

presente Ação Declaratória de Alienação Parental, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações, 

independentemente de nova intimação. P. I. C. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001520-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO LOCATELLI SOUZA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001520-04.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-D X CHRISTIANO 

LOCATELLI SOUZA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-20.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE ARRUDA OAB - 034.898.451-02 (REPRESENTANTE)

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. (REU)

T. S. A. (REU)

F. F. M. (REU)

G. O. M. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000428-20.2020.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 30586999(Decisão), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002299-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SILVA PEREIRA OAB - 044.610.226-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. A. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002299-22.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 30857750(Decisão), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001323-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA OAB - 848.641.091-68 

(REPRESENTANTE)

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001323-15.2019.8.11.0086 

Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Processo impulsionado com 

a prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 29501027(Sentença), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001978-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL MARIO DE CARVALHO MONTEIRO (EXECUTADO)

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RICARDO BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001978-84.2019.8.11.0086 

Partes: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE 

DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249 X M I 

CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP e outros (2) - 

Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da portaria 

142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002484-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON RIBEIRO DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002484-94.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMNETO E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

VALDESSON RIBEIRO DE MORAIS em face de BV FINANCEIRA S/A C.F.I, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Postula o requerente pela 

concessão de assistência judiciária gratuita. Com a inicial, trouxe os 

documentos de ID’s nº 15905875 a 15905884. Determinada a emenda à 

inicial para que o autor comprovasse a situação de hipossuficiência (ID nº 

17867733), este emendou à inicial conforme manifestação de ID nº 

18486604. Ao ID nº 19478455, fora determinado novamente emenda à 

inicial, a fim de que a parte requerente apresentasse o documento 

registrado sob o ID nº 18486620 com orientação de página correta. Ao ID 

nº 21349639, a parte autora procedeu emenda à inicial. Vieram os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Analisando as 

condições pessoais do requerente, tenho que o pleito de assistência 

judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico. Em que pese a parte 

requerente ter alegado que não possui condições financeiras de arcar 

com às custas processuais, verifico que em consulta realizada por este 

juízo via sistema Renajud, a qual será juntada em anexo a presente 

decisão, que a parte autora possui 01 (um) veículo marca Renault, modelo 

Sandero, ano 2017, placa QBJ9692; 01 (um) veículo marca Volkswagen, 

modelo gol especial, ano 2001, placa JZF4572; 01 (um) veículo marcs 

Ford, modelo Escort L, ano 1993, placa JXZ3879; 01 (uma) motocicleta 

marca Honda, modelo Biz 125 ES, ano 2009, placa NJL6886 e 01 (uma) 

motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Sport, ano 2006, placa 

KAJ1934. Ainda, o requerente está sendo patrocinado por advogados 

particulares, o que demonstra o mínimo de condição financeira. Tudo tem 

um custo, assim como o processo judicial. Há o custo dos prédios onde se 

processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o 

custo dos peritos e o dos advogados. A maior parte do custo dos 

processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos 

tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários 

dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o 

Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser 

que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que 

está longe de ser o caso dos autos. Desta forma, INDEFIRO O 

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ao requerente VALDESSON RIBEIRO DE MORAIS, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude da parte autora não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, para que recolha as custas processuais e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. NOVA MUTUM, 03 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001883-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA OAB - 848.641.091-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001883-54.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando a petição sob o ID nº 24863597 carreada nos autos de 

numeração 1001323-15.2019.8.11.0086 associados a este feito, intime-se 

a causídica do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do pedido de desistência, sob pena de concordância tácita. No 

mais, oficie-se à Secretaria da Primeira Vara desta Comarca para informar 

a existência de ações de caráter alimentar propostas por Andrew Douglas 

da Silva Araújo, bem como a data e o horário de sua distribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 02 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002323-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. G. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,22 de abril de 

2020. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Considerando a decisão de fl. 32, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que providencie o 

recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54158 Nr: 1645-96.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ina Fryder Ronsani (Espolio), Jaqueline 

Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75590 Nr: 4149-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astor Kayser, Anderson Luiz Kayser, Rosecler Kayser 

de Souza, Emerson Carlos de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Romilda Kayser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34746 Nr: 1082-78.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pasquali & Jankoski Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli, José Felisberto da 

Silva., Maria Novelli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36868 Nr: 3174-29.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozório Lúcio Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3087 Nr: 18-19.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Piva Battaglini, Paulo Humberto Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Boa Vista S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Paola Rezende Bejarano - OAB:22.309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24783 Nr: 2-02.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carol Agromáquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sanches Casati - 

OAB:9422-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37734 Nr: 715-20.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Miguel Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Paulo Henrique Gaiva Muzzi - OAB:8337/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45709 Nr: 1150-23.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54002 Nr: 1493-48.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Valto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:PR 50.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71095 Nr: 3624-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PMdCL, LGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Taiana Orsi - OAB:25337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71677 Nr: 189-77.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, José Antonio Mengato 

Neto, Sandra Deisi Zanette Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75146 Nr: 3701-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Comércio e Representação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Jussara Hoppe, Evandro César Klein, 

Edson Gustavo Starlick, Jonara C. Baribieri Starlick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76045 Nr: 4621-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Costa Beber - ME, Geraldo Costa 

Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 214-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, Irineia Alves 

Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96947 Nr: 4422-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866 Nr: 1618-94.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival Antonio 

Sperandio, Orlando Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandira Rosses Spindola - 

OAB:3.509-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 4061-42.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioauto MT Agroindusrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45006 Nr: 432-26.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvande Joaquim Cândido, Abadia Gomes 

Cândido, Leandro Gomes Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Chaves Barcellos - 

OAB:31602/RS, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, Mario 

Eduardo Hoff da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 
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direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48516 Nr: 3934-70.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvande Joaquim Cândido, Abadia Gomes Cândido, 

Leandro Gomes Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Agro Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivani Pereira Silva - 

OAB:MT 10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76018 Nr: 4595-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A.C.N. MT - SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93111 Nr: 1918-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Conceição Faion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, para que informe o cumprimento 

do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73773 Nr: 2288-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 5550-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME, 

NATHALIA MORAES SILVA, Rodrigo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:MT 15.051-O

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111766 Nr: 6920-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, para que informe o cumprimento 

do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 190-04.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvande Joaquim Cândido, Abadia Gomes Cândido, 

Leandro Gomes Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Agro Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78916 Nr: 3229-33.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi, Anacleto Bachi Neto, Marinete 

Maria Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71806 Nr: 4051-90.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Luiz Borges, Diangles da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

informe o cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83948 Nr: 1362-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Boriczeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84402 Nr: 1622-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capello & Capello LTDA, Diogo Antonio Capellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz de Brito Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108862 Nr: 5395-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31061 Nr: 1526-82.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertolino Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 334-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45159 Nr: 602-95.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSZ, Abigail dos Santos Zardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Heraldo Frederico Degraf Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto da Cunha 

Crosara - OAB:11056/MT, Marcos Müller Cwiertnia - OAB:PR 22.189

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52177 Nr: 3193-93.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMAdO, DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70935 Nr: 3453-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1027-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 2242-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalia Gomes da Silva ("Rose")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91994 Nr: 1186-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Alexandre Luis 

de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

informe o cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 798-31.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:DF 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 3446-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44719 Nr: 4066-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39769 Nr: 2869-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advocacia José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Dias da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Cristina de Amorim 

Ferraz Jordão - OAB:11657/MT, FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:SP 84.314, Marcio Frederico 

Arruda Montenegro - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42449 Nr: 1895-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Evaristo Fabricio Costa, Ricardo Neves Costa, 

Flavio Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 
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PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70286 Nr: 2022-71.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., Deloitte Touche 

Tohmatsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alessandro Castagna - 

OAB:SP 174.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110966 Nr: 6501-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILSON DELMAR THEVES, Cpf: 

58103406953, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de VILSON DELMAR THEVES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Divida Ativa, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 66/2014, 

147/2015, 1858/2015, 283/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 10.075,18 - Valor Atualizado: R$ 10.075,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado VILSON 

DELMAR THEVES está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lúcio Souza de 

Andrade, digitei.

Nova Mutum, 30 de setembro de 2019

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48645 Nr: 188-15.2001.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Gobbi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Baldo, David Antonio Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Roberto Zampieri - OAB:MT 4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 242634-97.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPdSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78654 Nr: 1912-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderico Alexandre Soupinski, Noeli Flores de 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95968 Nr: 3708-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiana Orsi - OAB:25337/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que fique 

ciente do ofício de fl. 73, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25036 Nr: 10-32.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aréssio José Paquer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariadine Grossi - OAB:19.442, 

Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, Guilherme Rodrigues Muller - 

OAB:25875, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:MT 5581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2321-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3365-A
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 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42849 Nr: 2217-57.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aréssio José Paquer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2321-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52219 Nr: 3234-60.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Mendonça Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54284 Nr: 1770-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Klee Junior - Me (tenoMetal), Antonio 

da Silva Klee Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B, Raquel Casonatto - 

OAB:MT 10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70378 Nr: 2919-95.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina de Araujo, Jaqueline de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Martins de Oliveira, Rosenir da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que informe o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 602-37.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Delci Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da autuação do Precatório expedido nos 

autos sob o número 1008861-77.2020.8.11.0000 junto à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - CONCILIAÇÃO DA 

CENTRAL DOS PRECATÓRIOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4299 Nr: 78-26.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martinelli, Aron Neiverth, Ilário Dalcir 

Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, DIEGO MORAES DA SILVA - OAB:22685/O, Fernando 

Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, Francisco de Paula de Pinho 

- OAB:MT 13.782-B, Romilson Alexandre da Silva - 

OAB:22661-O/OAB-MT, Waldocir Stefeni - OAB:3553 - B/MT

 CONSIDERANDO que a parte executada reside em Santa Rita do Trivelato, 

nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a COMPLEMENTAÇÃO da diligência, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Complementação de Diligência, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8346 Nr: 64-03.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Kohler Barcellos, Pompílio Goulart 

Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Nos termos do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte exequente, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90434 Nr: 207-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira ("Fião")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida e juntada às fls. 85/113, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003099-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003099-50.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposto pela M. I. CONSTRUART 

MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI 

– EPP e MÁRIO IGOR DE C. MONTEIRO (matriz e filial), as quais se 

denominam de “GRUPO CONSTRUART”, todas devidamente qualificadas 

nos autos. Aduz a requerente que começou no ano de 2010, na cidade de 

Querência/MT, com a empresa Mário Igor de C. Monteiro – EPP, nome 

fantasia “Construart Construção e Manutenção Civil”, na qual a atividade 

inicial era a construção civil residencial, com reformas e edificação de 

casas para a venda, sendo grande parte obras com o fomento da Caixa 

Econômica Federal, através do programa “minha casa, minha vida”, a qual 

cessou os financiamentos, tendo este mudado para a cidade de 

Diamantino/MT. Após um período de crescimento no ramo da construção 

civil, no ano de 2012, na cidade de Diamantino/MT, embrenhou-se no ramo 

do minério, ocasião em que criou uma filial da Construart, com a finalidade 

de ser distribuidora de soleiras e pingadeiras de mármore, já prontas de 

fábrica, oportunidade em que logo após passou a distribuir pias de 

mármore. Sustenta que no ano de 2014, criaram uma nova empresa 

exclusivamente para prestar serviços de construção aos clientes que 

adquiriam produtos de mármore para residências, denominada 

“Construtora Monteiro”, alegando formar um grupo econômico familiar. 

Afirma que no ano de 2015 a filial sofreu de forma inesperada com a 

inadimplência de diversos clientes, em especial das marmorarias, em 

decorrência da crise financeira que assolou o setor da construção civil 

naquele ano, oportunidade em que após estudos econômicos e dada a 

posição geográfica, mudaram para a cidade de Nova Mutum/MT, 

alterando-se o formato de trabalho. Argumenta que em Diamantino/MT 

continuavam a ser fabricados os produtos em mármore e granito, sendo 

que os serviços de obras e reformas continuavam a ser executados pelas 

outras duas empresas, enquanto que em Nova Mutum, os produtos eram 

comercializados em novo espaço físico, ocasião em que criou nova 

pessoa jurídica em conjunto com seu irmão, denominada M. I. Construart, 

de nome fantasia “Marmoraria Construart”. Todavia, no ano de 2017, 

inverteram a ordem do grupo, passaram a produzir em Nova Mutum e 

permaneceram com as sociedades em Diamantino/MT apenas para 

comercializar os produtos e prestar serviços, oportunidade em que 

tornou-se um grupo mais sadio financeiramente. Sustenta que diversos 

fatores inesperados começaram a surgir, tais como a mão de obra cara, 

inúmeras instalações apresentando problemas, necessitando de 

substituição ou reparo de materiais, trazendo mais despesas, bem como 

perda no lucro. Declara que, no ano de 2019 o grupo necessitou fazer 

diversas reprogramações de serviços e vendas que deveriam ter sido 

concluídas em 2018, momento em que os clientes começaram a reclamar 

dos atrasos das entregas dos produtos e das obras, condicionando os 

pagamentos à conclusão dos serviços, o que foi determinante para 

cessar os pagamentos dentro das programações, resultando num colapso 

financeiro e administrativo. Por fim, alega que preenche os requisitos 

elencados na Lei 11.101/2005 para o deferimento de sua recuperação 

judicial, a fim de que possa superar o estado crítico vivenciado, visando à 

manutenção de sua capacidade operacional, manutenção de empregos e 

preservação da empresa, os interesses de seus credores e a geração de 

tributos e riquezas. Juntou documentos de ID nº 27439438, 27439440, 

27439841, 27439842, 27439843, 27439844, 27439445, 27439846, 

27439847, 27439848, 27439849, 27439850, 27439851, 27439852, 

27439853, 27439854, 27439854, 27439855, 27439856, 27439857, 

27439858, 27439860, 27439861, 27439862, 27439863, 27439864, 

27439865, 27439866, 27439867, 27439868, 27439869, 27439870, 

27439871, 27439872, 27439873, 27439873, 27439874, 27439875, 

27439876, 27439877 e 27439878. Proferida decisão no ID nº 27538713, 

com as seguintes determinações de emenda à inicial: a) Juntada de 

certidões cíveis e criminais da Justiça Estadual das Comarcas de Nova 

Mutum/MT e Diamantino/MT, com o fito de comprovar os requisitos do 

artigo 48; b) Apresentação da lista de credores com letras maiores, a fim 

de que seja possível a leitura do documento por este juízo; c) Juntada dos 

documentos de ID nº 27439848, 27439851, 27439875 e 27439877 com 

orientação de página correta, com o fito de atender o disposto na 

Resolução nº 03/2018-TP; d) Indeferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas deferido o parcelamento das custas e taxas 

judiciárias em 06 (seis) parcelas, oportunidade em que restou determinado 

o recolhimento da primeira parcela das custas iniciais e taxas judiciárias, 

sob pena de indeferimento da inicial. De igual forma, restou nomeada a 

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, para realização de perícia prévia dos 

documentos encartados aos autos, com o fito de auferir se estão de 

acordo com os ditames do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005. No ID º 

27637823, as requerentes apresentaram embargos de declaração. 

Proferida decisão no ID nº 27649077, rejeitando os embargos de 

declaração. Aportou aos autos relatório de constatação prévia realizada 

pela Administradora Judicial no ID nº 28127512, concluindo que as 

pessoas jurídicas Construtora Monteiro Eireli EPP e Mário Igor de C. 

Monteiro EPP encontram-se inativas, motivo pelo qual opinou pelo 

indeferimento da petição inicial em face destas, bem como sugestionou a 

emenda à inicial em relação à pessoa jurídica M I Construart Mármores e 

Granitos Eireli EPP, para que complemente a documentação disposta no 

artigo 51, inciso II, III e VII da Lei nº 11.101/2005. As recuperandas 

apresentaram emenda à inicial no ID nº 28791833, oportunidade em que 

sustentou que cumpriu com a exigência da Lei nº 11.101/05, sustentando 

que as discrepâncias referentes aos períodos entre janeiro à outubro de 

2019, não há exigência legal de serem apresentados à Receita Federal, 

sendo que pode fazer alterações até maio do exercício seguinte, bem 

como que está impossibilitado de acessar a conta junto à Cooperativa de 

Crédito Sicoob, seja pela ausência de acesso ao internet banking ou 

aplicativo, estando sua conta bloqueada. Juntou a documentação de ID nº 

27439834, 28791835, 28791836, 28791837, 28791838, 18791838, 

18791839, 28791840, 28792391, 28792392, 28792393, 28792394, 

28792395. De igual forma, carreou a guia de pagamento da primeira 

parcela das custas processuais e taxas judiciárias no ID nº 28912869 e 

28912870. No ID nº 29145587, o Banco Bradesco pugnou por sua 

habilitação nos autos, tendo juntado documentos para fins de 

regularização da representação processual no ID nº 29145588, 29145590 

e 29146892. Proferida decisão no ID nº 29362253, oportunidade em que 

foi determinada a emenda à inicial, para apresentação da documentação 

contábil de acordo com a realidade da empresa, bem como o extrato da 

conta junto à Cooperativa de Crédito Sicoob, sob pena de indeferimento da 

inicial. A autora apresentou emenda à inicial no ID nº 31300492, 

apresentou nova documentação contábil nos ID’s nº 31300493, 31300495, 

31300497, 31300499, 31300500, bem como justificou a negativa da 

apresentação do extrato da conta junto à Cooperativa Sicoob, tendo 

juntado aos autos conversas pelo aplicativo WhatsApp e notificação 

extrajudicial à mencionada empresa. De igual forma, jungiu aos autos 

faturas de energia elétrica, assim como retificou a relação de credores e, 

ainda, juntou aos autos o comprovante de recolhimento da 2ª parcela das 

custas processuais e taxas judiciárias. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O instituto da recuperação judicial objetiva 

viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela 

sociedade empresária, permitindo sua reestruturação por meio de 

mecanismos previstos de forma exemplificativa no artigo 50, da Lei nº. 

11.101/2005. Consiste a recuperação judicial na apresentação de um 

plano de reestruturação pelo devedor, devendo constar os meios que 

serão utilizados para o pagamento de seus credores e os documentos 
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que comprovem sua viabilidade econômica. Portanto, o legislador buscou 

evitar o deferimento do processamento de recuperações judiciais de 

empresas inviáveis, inexistentes, desativadas ou que não reúnam 

condições de alcançar os benefícios previstos legalmente. O artigo 47 do 

citado Diploma Legal assim dispõe: “Art. 47. A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.” Os requisitos de admissibilidade da recuperação 

social da empresa estão elencados no artigo 48 e seus incisos e a 

documentação a ser apresentada consta do artigo 51, ambos da Lei 

11.101/2005. Nesta seara, analisando detidamente os autos, tenho que a 

determinação para a emenda da exordial foi atendida e, havendo parecer 

favorável, tenho que deve ser admitido o processamento da recuperação 

judicial APENAS PARA A M. I. CONSTRUART MÁRMORES e GRANITOS 

EIRELI - EPP. Quanto às pessoas jurídicas MÁRIO IGOR DE C. MONTEIRO – 

EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP, entendo que o pleito deve 

ser indeferido, tendo em vista que apesar de estar registrada como em 

atividade, não possui atividade empresarial, não tem funcionários, não 

gera faturamento próprio, não está operacionalmente ativa. Logo, não 

resta preenchido o requisito do artigo 48 da Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, que dispõe que apenas as pessoas jurídicas 

que exerçam regularmente a sua atividade há mais de dois anos poderão 

requerer o procedimento de recuperação judicial. A Lei 11.101/2005 traz 

três princípios de importância fundamental, os quais podem ser 

brevemente conceituados da seguinte forma: a) Princípio da preservação 

da empresa (artigo 47), o qual busca proteger a empresa de um modo 

geral, para garantir a continuidade de suas atividades, considerando a sua 

capacidade de entidade fomentadora da economia, gerando empregos, 

arrecadação de tributos, fornecendo produtos e serviços, etc; b) Princípio 

da função social da empresa, em virtude do papel que o estabelecimento 

empresarial representa na sociedade, com direitos e deveres inerentes a 

sua atividade desempenhada; c) Princípio da viabilidade da empresa, pelo 

qual devemos analisar a viabilidade da pessoa jurídica, ou seja, se 

compensa ou não para a sociedade suportar as despesas inerentes ao 

processo de recuperação, se a empresa cumpre a sua função social e se 

ela merece ser preservada. Nesse sentido, não há que se falar em 

interesse de preservação de uma empresa que é inativa, não gera 

empregos, não possui faturamento próprio, de maneira que não há função 

social desempenhada pela citada pessoa jurídica como uma empresa, por 

isso, não vislumbro qualquer viabilidade em se admitir a sua inclusão no 

procedimento de recuperação judicial. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EMPRESA INATIVA POR OCASIÃO DO PEDIDO. DECRETAÇÃO DA 

FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão em que restou determinada a convolação da 

recuperação judicial em falência. De acordo com o art. 48, caput, da Lei n. 

11.101/05, "poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 

momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 

(dois) anos". In casu, em que pese num primeiro momento o Juízo de 

origem tenha deferido o pedido, restou constatado pelo administrador 

judicial que, em verdade, a empresa recuperanda se encontrava inativa, o 

que se denota, inclusive, por estar com o fornecimento de energia elétrica 

desativado. A inatividade da empresa inviabiliza o cumprimento do plano 

de recuperação judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de 

exercício regular da atividade, conduzindo inexoravelmente à decretação 

da quebra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70074704727, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 22-02-2018) 

Assim, considerando o cumprimento dos requisitos elencados pelos 

artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, RECEBO para processamento a 

presente recuperação judicial APENAS DA EMPRESA M. I. CONSTRUART 

MÁRMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, de modo que INDEFIRO o pleito 

para admissão das pessoas jurídicas MÁRIO IGOR DE C. MONTEIRO EPP e 

CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP, tendo em vista o não atendimento 

aos requisitos legais e aos princípios norteadores da atividade empresarial 

e falimentar. Quanto ao pleito concessão de tutela de urgência para 

suspensão das restrições nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios 

de protestos, formulado no item “a” da petição inicial, tal pedido merece ser 

indeferido, mormente porque o deferimento do processamento da 

recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, sendo 

apenas uma pausa momentânea nas ações e execuções (stay period) 

para que o devedor, possa negociar coletivamente com os credores. 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa 

que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a 

documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o 

processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de 

formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos 

créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre 

outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a 

suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, 

inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina 

a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na 

recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga 

negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de 

recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do 

empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de 

eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade 

empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da 

falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene – havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. (Superior 

Tribunal de Justiça. REsp 1374259. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 

Quarta Turma. Data do Julgamento 02/06/2015. Publicação DJe 

18/06/2015). No que tange ao pleito para concessão de medida liminar no 

sentido de determinar que a ENERGISA MATO GROSSO não suspenda o 

fornecimento de energia elétrica, bem como suspenda a exigibilidade das 

cobranças das faturas de energia elétrica das unidades consumidoras 

6/2063807-8 e 6/2662413-0 à requerente enquanto perdurar a 

recuperação judicial, tenho que não merece deferimento, em homenagem 

ao princípio da viabilidade empresarial supradescrito, pois a empresa deve 

comprovar que tem condições mínimas de manter o seu funcionamento e, 

dentre estas condições, está a de adimplir as faturas de energia elétrica. 

Consequentemente, INDEFIRO o pleito do item “d” da petição inicial e deixo 

de determinar que a concessionária de energia elétrica continue o 

fornecimento sem o pagamento dos débitos em atraso. Consigno que o 

Administrador Judicial já foi nomeado na decisão de ID nº 27538713 e 

seus honorários foi fixado em percentual equivalente a 2% (dois por 

cento) dos créditos submetidos à recuperação judicial, sendo que 40% 

(quarenta por cento) do montante a ser pago deverá ser depositado 

judicialmente pela empresa requerente, conforme disposição do artigo 24, 

§§ 1° e 2°, do Diploma Falimentar, e somente será entregue ao 

Administrador após a apresentação do relatório final, nos termos dos 

artigos 154 e 155, do mesmo Diploma. Para o pagamento do restante do 

valor, autorizo ao Administrador nomeado a retirada mensal de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão pagos ao longo da duração do 

procedimento recuperacional. Logo, determino a suspensão de todas as 

ações ou execuções somente contra a devedora M. I. Construart 

Marmores e Granitos EIRELI, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias na 

forma do artigo 6°, da Lei 11.101/2005, permanecendo os respectivos 

autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §

§ 1°, 2° e 7°, do artigo 6° e as relativas a créditos excetuados na forma 

dos §§ 3° e 4° do artigo 49, do mesmo diploma, cabendo à requerente 

informar a suspensão nos respectivos juízos. Apresente a requerente em 

juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena da recuperação judicial 

em falência, o plano de recuperação judicial, que deverá conter todas as 

especificações do artigo 53, da Lei 11.101/2005. Dispenso a devedora da 
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apresentação de certidões negativas para exercer suas atividades, salvo 

para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, nos termos do artigo 52, inciso II. 

Saliento também que a requerente, na forma do art. 69 da Lei 11.101/05, 

deverá desde logo adotar nome empresarial seguido da expressão "em 

Recuperação Judicial". Desta feita, expeça-se ofício à Junta Comercial de 

Mato Grosso informando o deferimento do processamento da recuperação 

judicial. Com fulcro no artigo 51, § 3°, da LFRE, determino que a empresa 

devedora, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em juízo as cópias dos 

documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, que 

somente poderão ser disponibilizados aos interessados mediante 

autorização judicial. Intime-se a devedora para que apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores, as contas demonstrativas das 

atividades da empresa. Notifique-se o membro do Ministério Público. 

Notifiquem-se, por carta, as Fazendas Públicas Federal, do Estado de 

Mato Grosso, assim como dos municípios onde há sede da empresa 

requerente. Expeça-se o edital indicado no artigo 52, § 1°, da Lei 

11.101/2005, sendo que a sua publicação ficará a cargo do administrador 

judicial, que deverá trazer aos autos a cópia da publicação, no prazo de 

05 (cinco) dias de sua retirada. Proceda-se à anotação no cadastro da 

parte autora M I Construart Marmores e Granitos Eireli - EPP junto à Central 

de Distribuição desta Comarca, constando que está em recuperação 

judicial, bem como proceda a exclusão das pessoas jurídicas MÁRIO IGOR 

DE C. MONTEIRO EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP, posto foi 

inadmitida a inicial em relação às citadas requeridas na presente decisão. 

Oficie-se à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

informando o deferimento do processamento da presente recuperação 

judicial da sociedade empresarial M. I. CONSTRUART MÁRMORES E 

GRANITOS EIRELI, a fim de que seja remetido ofício a todas as Comarcas 

do Estado de Mato Grosso para comunicação e eventual suspensão dos 

feitos ali instaurados tendo a requerente como parte. Ante a comprovação 

pela recuperanda no sentido de que a Cooperativa de Crédito Sicoob 

recusou-se a fornecer o extrato da conta da empresa recuperanda junto 

àquela instituição, intime-se esta para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos o referido extrato, sob pena de aplicação de multa 

diária. Por fim, intime-se o Administrador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, elabore parecer sobre a essencialidade dos bens indicados 

no item 7.2 da petição inicial para o desenvolvimento do objeto social da 

empresa recuperanda e, em seguida, retornem os autos conclusos para 

apreciação do mencionado pleito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum, 22 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-72.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000334-72.2020.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por MANOEL JACINTO DA 

SILVA em face de YAMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Postura o exequente pela 

concessão de assistência judiciária gratuita. Com a inicial, trouxe os 

documentos de ID’s nº 29478867, 29478868, 29478869, 29478870, 

29478871, 29478872, 29478873, 29478874 e 29478875. Vieram os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Analisando as 

alegações de condições pessoais do requerente Manoel Jacinto da Silva, 

tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. 

Explico. Embora o autor tenha alegado não possuir condições financeiras, 

não é o que se extrai da exordial, posto que o autor comprova receber o 

montante de R$ 2.797,27 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e 

vinte e sete centavos), além do bem adquirido pelo requerente, objeto do 

contrato discutido na exordial estar avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e 

cinco mil reais). Ainda, o requerente está sendo patrocinado por advogado 

particular, o que demonstra o mínimo de condição financeira. Tudo tem um 

custo, assim como o processo judicial. Há o custo dos prédios onde se 

processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o 

custo dos peritos e o dos advogados. A maior parte do custo dos 

processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos 

tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobradas dos usuários 

dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o 

Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser 

que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que 

não é o caso dos autos. Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA 

CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente 

MANOEL JACINTO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em 

virtude do autor não ter comprovado a sua condição de hipossuficiência. 

Nesse diapasão, determino que a requerente proceda ao recolhimento das 

custas processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo 

sem a juntada dos comprovantes das custas processuais, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum, 17 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-70.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA MARIA DA COSTA DE SA TELES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES OAB - RO8638 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

V M KRAJEWSKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000748-70.2020.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos 

morais e materiais, ajuizada pela requerente DAIANA MARIA DA COSTA 

DE SÁ TELES, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT e da AUTOESCOLA ESTRELLA, todos já 

qualificados nos autos. A autora ajuizou a lide em epígrafe requerendo 

que seja emitida a sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como que lhe 

seja fixada indenização por danos materiais e morais, atribuindo à causa o 

valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, consigno que 

a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, para 

o julgamento das ações cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal 

e Territórios e dos Municípios, suas autarquias e fundações, com valor até 

60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei 

estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados no foro onde 

estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução 

n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, que determinou que as 

causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde 

estiverem instalados. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n°. 85.560/2016 já fixou entendimento, com EFICÁCIA 

VINCULANTE PARA O ÂMBITO ESTADUAL, que as ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, 

são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O IRDR 

tem eficácia vinculante e, de acordo com a redação do artigo 985, do CPC: 

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive 

àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou 

região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que 

venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão 

na forma do art. 986. § 1o Não observada a tese adotada no incidente, 
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caberá reclamação. Desta feita, considerando que o no polo passivo da 

execução consta o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, autarquia estadual, e que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, o feito em epígrafe deve ser remetido para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum Desta 

feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001351-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE PICOLLI (REQUERENTE)

CLEVERSON LUIS VIZZOTTO (REQUERENTE)

LEANDRO VIEIRA PALMA (REQUERENTE)

RAUBER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALVANNI MACHADO RIBEIRO OAB - RS97034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPAGRO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001351-80.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LEANDRO VIEIRA PALMA, 

RAUBER RODRIGUES, CLEVERSON LUIS VIZZOTTO, ADAIR JOSE PICOLLI 

REQUERIDO: DIPAGRO LTDA Vistos, etc. “Vistos em correição. Estabeleço 

o prazo de 05 dias para a juntada de substabelecimento. Ante o 

cumprimento da presente missiva, devolva-se à Comarca de origem com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.”

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001665-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE LARISA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001665-60.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAFAELLE LARISA DE 

ARRUDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Não conheço 

do recurso de 26595816, ante a a certidão de Id. 31352337 que atesta o 

não reconhecimento do preparo. Defiro a “Execução de Sentença” nos 

termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON DUTRA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003059-68.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALENILSON DUTRA MUNIZ 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc. Indefiro a gratuidade de 

justiça, tendo em vista que em consulta no Renajud verifiquei que o 

recorrente tem um veículo Toyota ano 2019, senão vejamos: MT 

TOYOTA/YARIS HB XL 13 MT 2019 2019 ALENILSON DUTRA MUNIZ 

Intime-se o recorrente para pagar o preparo do recurso no prazo legal, 

sob pena de deserção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-68.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010081-68.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA MARIA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 

9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte 

Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Consigne-se que, 

transigindo as partes no curso do presente feito ou havendo pagamento 

da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de acostar o 

respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de realização 

de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da parte 

Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em multa 

em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-58.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KOGLER CIGERZA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE SINHORATTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010017-58.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: JULIANA KOGLER CIGERZA 

EIRELI - ME EXECUTADO: KAROLINE SINHORATTI - ME Vistos, etc. 

Intime-se a executada no endereço de Id. 6453838, atinente ao art.. 274, 

parágrafo único, do CPC.. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-10.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000752-10.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARIA DO 

LIVRAMENTO SOARES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 18 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTOS DA CONCECAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000729-98.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.304,16 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO 

SANTOS DA CONCECAO Endereço: RUA DAS JEQUITIBAS, 1967 W, QD 

07 LT 08, PARAISO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - MS5871-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Senhor(a): MARCIO SANTOS DA CONCECAO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando 

comprovante de pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 19 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002040-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA KITAGAWA AMARAL ADIERS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002040-27.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.517,60 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: VANESSA KITAGAWA AMARAL ADIERS Endereço: 

Rua das Gardenias, 2511-W, Lote 17, Quadra 8, Lírios do Campo, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A, DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE CHAPADAO DO SUL Endereço: Avenida Seis, 706, Prefeitura de 

Chapadão do Sul, Centro, CHAPADÃO DO SUL - MS - CEP: 79560-000 

Senhor(a): VANESSA KITAGAWA AMARAL ADIERS Pelo presente, 

extraído dos autos da AÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para apresentar Impugnação a Contestação, no prazo 

legal, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 19 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-85.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRO CHINAIDER PEZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010205-85.2012.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.500,00 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ILISSANDRO CHINAIDER PEZZINI Endereço: Fazenda 

ALEGRE, MT 235, RODOVIA DA PRODUCAO, KM 37, GLEBA NOVO 

HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: DAIANA COSTA BEBER - MT0013781A, BRUNO 

CASAGRANDE E SILVA - MT0008535A POLO PASSIVO: Nome: EVANDRO 

CARLOS GOMES DE MORAIS Endereço: Rua PORTO ALEGRE, S/Nº, 

PODENDO SER LOCALIZADO NA CONSTRUTORA MORAES, GLEBA 

RANCHAO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): ILISSANDRO 

CHINAIDER PEZZINI Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 19 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001220-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA SILVESTRE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 
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1001220-42.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.641,81 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: Nome: SHEYLA SILVESTRE 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA A, 05, QUADRA 03, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADA: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A Senhor(a): BANCO BRADESCO Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 19 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000006-79.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.896,62 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Alameda Rio Negro, 

585, BLOCO D - 15 ANDAR, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT11065-A POLO PASSIVO: Nome: JOAO PAULO DA 

SILVA Endereço: RUA DOS FLAMBOYANTS, SN, PARQUE DO SOL, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Senhor(a): BANCO 

BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 19 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA DE OLIVEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010072-67.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda RIO NEGRO, 585, PARTE BLOCO D - EDIFICIO 

JAURAPERI, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: WILSON SALES BELCHIOR - MT21150-O 

POLO PASSIVO: Nome: IZILDA DE OLIVEIRA MORAIS Endereço: Avenida 

DA ARAPONGAS, S/N, QUADRA 42LOTE 07, BELA VISTA, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADA: CIDINEY 

RODRIGUES FERREIRA - MT8359-O Senhor(a): BANCO BRADESCARD S.A 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 19 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000899-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEIDE RODRIGUES AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000899-07.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.281,41 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A POLO PASSIVO: Nome: 

IVANEIDE RODRIGUES AMORIM Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 0, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADA: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O Senhor(a): 

BANCO BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 19 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000503-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000503-64.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.600,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

SIMONE LIMA DE JESUS Endereço: Q 02 L.27, 11, Lirios dos Campos, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

SILVIO FERREIRA FREITAS - MT0019920A POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: AMANDA BARBARA DE 
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OLIVEIRA SODRE - MT13333-O, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O Senhor(a): SIMONE LIMA DE JESUS Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento 

do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000503-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000503-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE LIMA DE JESUS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos em correição, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos 

do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente 

feito ou havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará 

incumbida (o) de acostar o respectivo termo de acordo ou 

depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua 

celebração ou do pagamento. No caso de realização de quaisquer atos de 

constrição efetuados em desfavor da parte Executada, após o acordo ou 

o pagamento, haverá condenação em multa em favor do Poder Judiciário, 

com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, a qual arbitro em 5% 

do valor da causa atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 19 de agosto de 2019 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA SANTANA DE ARRUDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000818-58.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.391,08 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: Nome: EVA 

SANTANA DE ARRUDA DE ALMEIDA Endereço: RUA DAS GUARIROBAS, 

2397, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADA: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O Senhor(a): 

BANCO BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010739-92.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN LENNON CUSTODIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010739-92.2013.8.11.0086 Valor da causa: R$ 6.327,24 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: LUIS FELIPE LAMMEL Endereço: Rua DAS TAMAREIRAS, 87 

N, SALA O2, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: LUIS FELIPE LAMMEL - MT7133-O POLO PASSIVO: 

Nome: JOHN LENNON CUSTODIO FERREIRA Endereço: Rua das Palmeiras, 

536, Jardim 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): LUIS 

FELIPE LAMMEL Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-62.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE VENTUROLI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000755-62.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:CAROLINE 

VENTUROLI RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA 

VENTUROLI CALDEIRA, JEAN DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: BANCO 

DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCO JULIANO RIGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1001932-32.2018.8.11.0086 Reclamante: Mayco Juliano Rigo Reclamada: 

Oi Móvel S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora efetuou pedido de repetição de indébito em dobro, inerente às 

faturas supostamente cobradas e pagas a maior, entretanto, não 

colacionou aos autos os comprovantes de pagamento das referidas 

faturas. Embora o Código de Defesa do Consumidor permita a inversão do 

ônus da prova, cabe a parte autora produzir as provas constitutivas do 

seu direito, sendo neste caso, responsável por instruir os autos com os 

documentos indispensáveis à análise do pedido. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ÔNUS DA 

PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao autor da ação 

provar os fatos que alega capazes de ensejar repetição de indébito, sob 

pena de indeferimento. (TJ-MG - AC: 10024141683680001 MG, Relator: 

Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 

11/12/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ILICITUDE RECONHECIDA - 

RESTITUIÇÃO - PROVA DO PAGAMENTO - NECESSIDADE - ÔNUS DO 

AUTOR - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA- ILICITUDE RECONHECIDA - 

RESTITUIÇÃO - PROVA DO PAGAMENTO - NECESSIDADE - ÔNUS DO 

AUTOR - A regularidade da cobrança de seguro vinculado a cartão de 

crédito exige a comprovação de pacto acessório, por meio do qual se 

verifique que o consumidor aderiu espontaneamente ao mencionado 

seguro, sob pena de se considerar venda casada - Deixando de 

comprovar a existência deve ser reconhecida a ilicitude da cobrança dos 

demais meses - É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, demonstrando 

que efetivamente quitou as faturas com os respectivos valores cobrados 

a título de seguro proteção financeira, de modo a tornar possível a 

restituição do indébito. (TJ-MG - AC: 10000191102516001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data de Publicação: 

05/03/2020) Assim, considerando que o pedido de repetição de indébito 

não foi contestado e, ainda, sendo imprescindível a análise de tais 

documentos para apreciação do pedido de repetição do indébito, opino 

seja convertido o julgamento em diligência para determinar que a parte 

Reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos as faturas 

acompanhadas de seus respectivos comprovantes de pagamento. Após, 

conclusos para sentença. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Intime-se. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIS MOURA E SILVA 33332320149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDMV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

THIAGO PEREIRA SARANTE OAB - SP354307 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO: 

1002306-48.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CLEBER LUIS MOURA E SILVA 

ME REQUERIDO: GDMV EMPREENDIMENTOS LTDA ME Vistos. Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação do Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a nota fiscal de venda dos 

produtos adquiridos ou aponte impossibilidade de fazê-lo, lembrando que 

trata de ônus processual. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às providências 

necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-06.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SCHEIFER & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010251-06.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: MARIA ELISA SCHEIFER & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: OI S.A. Vistos, etc. Defiro a “Execução de 

Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, 

pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-94.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010034-94.2013.8.11.0086 REQUERENTE: ANDERSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A., CAPITAL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” 

nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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GIVANILDO LEONARDO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000238-28.2018.8.11.0086 REQUERENTE: GIVANILDO LEONARDO 

CAVALCANTI REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora pára se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a petição de Id. 

24114804. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010229-16.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CUNHA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010229-16.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: OLIANI RASPINI EXECUTADO: 

ANA CRISTINA CUNHA ALMEIDA Vistos, etc. Intime-se as partes acerca 

do retorno dos autos, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 8 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010627-89.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010627-89.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: ABRAAO SOUZA RODRIGUES 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Como se trata de 

reclamação de balcão, determino que o Gestor Judiciário atualize o débito 

para fins de inciar o cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

21 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ISRAEL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000520-66.2018.8.11.0086 REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME REQUERIDO: JOSE ISRAEL DA SILVA SANTOS Vistos etc. 

Através do sistema Infojud o magistrado localizou o seguinte endereço 

diverso daquele informado nos autos. Ao gestor judiciário para designar 

audiência de conciliação, atento ao endereço em anexo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

21 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001099-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANEI DUARTE NASCIMENTO PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001099-14.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: Nome: VANEI DUARTE 

NASCIMENTO PIRES Endereço: RUA DAS ASSUCENAS, 36, NOVA 

AGATA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

Senhor(a): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento 

do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003216-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ANDRADE BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003216-75.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.416,29 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: Nome: JOAO DE ANDRADE 

BATISTA Endereço: RUA DOS MAMOEIROS, SN, JARDIM IMPERIAL, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Senhor(a): BANCO BRADESCO 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
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pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 22 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000816-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BENVINDO RINALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000816-88.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.751,64 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: Nome: ANDREIA 

BENVINDO RINALDI Endereço: RUA DOS CAMBARAS, 2781, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O Senhor(a): BANCO 

BRADESCO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e/ou para que 

se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000322-29.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 179,47 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Bloco B, 4 

Andar, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S, MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: 

Nome: JOSE CICERO DE SOUZA SILVA Endereço: na Rua dos Lírios do 

Campo, 11, Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) EXECUTADO: JONES EVERSON CARDOSO - SP146007 Senhor(a): 

BANCO BRADESCARD S.A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIO MONTE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000761-69.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MAURICIO JUNIO 

MONTE DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-54.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JUNIO MONTE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000762-54.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MAURICIO JUNIO 

MONTE DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

03/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000633-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BORGES MORAIS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000633-54.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, Alphaville 

Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O POLO PASSIVO: 

Nome: BENEDITO BORGES MORAIS FILHO Endereço: rua seringueiras, s/n, 

centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-O Senhor(a): 

BANCO BRADESCARD S.A Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito 

e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 
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FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010559-71.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 

(ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010559-71.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.455,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1634W, ESQUINA COM RUA DAS ORQUIDEAS, ALTO DA 

COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: 

DECOLAR.COM LTDA Endereço: Avenida DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1578, 

- ATÉ 2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 

Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A Endereço: Avenida GOVERNADOR 

JOO PONCE DE ARRUDA, 0, (LOT PIRINEU), VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-300 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: STEPHANYE RODRIGUES 

VAZ PEDROSO - SP362569, THIAGO XAVIER ALVES - SP331632, 

MARILIA MICKEL MIYAMOTO - SP0271431S Senhor(a): DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

26/11/2019 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 15 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010559-71.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 

(ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010559-71.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.455,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1634W, ESQUINA COM RUA DAS ORQUIDEAS, ALTO DA 

COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: 

DECOLAR.COM LTDA Endereço: Avenida DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1578, 

- ATÉ 2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 

Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A Endereço: Avenida GOVERNADOR 

JOO PONCE DE ARRUDA, 0, (LOT PIRINEU), VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-300 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: STEPHANYE RODRIGUES 

VAZ PEDROSO - SP362569, THIAGO XAVIER ALVES - SP331632, 

MARILIA MICKEL MIYAMOTO - SP0271431S Senhor(a): REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A O presente, extraído 

dos autos da EXECUÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria de todo o conteúdo que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, para comparecer à 

Audiência de Conciliação designada, oportunidade em que poderá 

oferecer Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, nos termos 

do Art. 52, IX da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 26/11/2019 Hora: 15:40 , a ser realizada na 

sede do juízo, no endereço acima indicado. NOVA MUTUM, 15 de outubro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR VALTER SCHEUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

ALVANI MANOEL LAURINDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000531-95.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VANDOIR VALTER 

SCHEUERMANN REQUERIDO: TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA, 

ALVANI MANOEL LAURINDO Vistos, etc. Ante o caráter infringente do 

pedido,. intimem-se as partes embargadas para contrarrazoar os 

embargos em 05 dias, aplicando o art. 346 do CPC a parte revel. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-09.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA BUENO GODINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

WILSON RODRIGUES FONTELLI OAB - MT8188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAJEWSKI & CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000765-09.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LEIDIANA BUENO 

GODINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON RODRIGUES 

FONTELLI, OLIANI RASPINI, ROBERTA WOBETO BARALDI POLO 

PASSIVO: KRAJEWSKI & CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 03/06/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000953-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000953-36.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 607,50 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: EDSON EMILIA DA ROCHA Endereço: Avenida das 

Emas, 402 N, Jardim II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: INES 

PEREIRA DA CRUZ Endereço: Avenida das Emas, 402 N, Jardim II, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: INES 

PEREIRA DA CRUZ - MT19879/O ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: INES 

PEREIRA DA CRUZ - MT19879/O POLO PASSIVO: Nome: ARNALDO 

NASCIMENTO SILVA Endereço: Rua das Açucenas, 1324 W, quadra 19, 

lote 03, Flor do Pequi I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

EDSON EMILIA DA ROCHA e INES PEREIRA DA CRUZ Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO KRINDGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000829-24.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 7.622,87 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: AVENIDA 

PERIMETRAL DAS SAMANBAIAS, 920, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARIA LUIZA 

GONCALES SANTOS - MT21741-O POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO 

KRINDGES Endereço: Avenida das Arapongas, 594, w, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): GILBERTO PADILHA - EPP Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 22 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONATAN HENRIQUE BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM null REQUERENTE: RONATAN 

HENRIQUE BARBOSA DIAS REQUERIDO: UNIFORMES INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Vistos, etc. Recebo a petição 

inicial e os documentos que a acompanham, vez que, atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Considerando a regularidade do 

feito, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Realizada a respectiva audiência e 

não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONATAN HENRIQUE BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000422-18.2017.8.11.0086. REQUERENTE: RONATAN HENRIQUE 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por RONATAN 

HENRIQUE BARBOSA DIAS em face de UNIFORMES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME. Diz, em síntese, que no dia 

05/04/2017 contratou a reclamada para confecção de camisetas para o 

seu time de handebol que iria para participar do campeonato municipal no 

dia 20/05/2017, contudo a reclamada não confeccionou as camisetas e 

não prestou informações, ao passo o evento foi adiado e mesmo na data 

de 11/07/2017, quando o evento foi realizado, não entregaram os 

produtos, fato este que levou o autor e seu time a emprestarem camisetas 

para participar do evento. Pois bem. Da análise dos vastos documentos 

verifico falha na prestação do serviço. Logo, não há dúvida acerca da 

responsabilidade civil das demandadas pelos defeitos do produto. 

Ademais, as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, 

a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Então, havendo típica 

relação de consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a 

responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é objetiva, na qual 

é suficiente a existência de relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela vítima para emergir o dever de reparar os 

danos causados. A inteligência do artigo 6º da Lei 9.099/95 mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade com amparo legal. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Logo, diante do 

inadimplemento absoluto o contrato deve ser rescindido, nos termos do 

inciso III, do art. 35, do CDC, restituindo a empresa reclamada àquela o 

valor pago de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais). No que concerne à 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização pelos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a reclamada 

à devolução do valor pago de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), 

juros e correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento, devendo a 

parte autora deixar o produto à disposição da parte reclamada, caso 

tenham sido entregues posteriormnte; b) CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do vencimento da obrigação (31/12/2013 – art. 397 do CC), e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001271-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CARLOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MARIA WERLANG MAPELE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001271-87.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 26.183,02 ESPÉCIE: 

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Correção Monetária, Intimação / Notificação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIO CARLOS RIBEIRO 

Endereço: Rua dos Cedros, 2170, W, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - MT0021694A POLO PASSIVO: Nome: DANIELA MARIA 

WERLANG MAPELE Endereço: Rua São João, S/N, Ao lado do Posto 

Ribeirão, Centro, RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 78613-000 Senhor(a): 

CLAUDIO CARLOS RIBEIRO Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca do AR/Mandado/Carta Precatória (cumprimento negativo) 

juntado retro, para que se manifeste nos autos e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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PRESERVE PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RODRIGUES DE BRITO OAB - 522.762.369-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000248-72.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PRESERVE PRESTADORA DE 

SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME REPRESENTANTE: VALDEMIR 

RODRIGUES DE BRITO REQUERIDO: LISTAD COMUNICACOES LTDA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, intime-se a recorrida para contrarrazoar o recurso, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010628-74.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARCIA DE SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010628-74.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: EDILENE MARCIA DE SA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Vistos etc. Trata-se de exequente que 

busca conseguir satisfação de seu crédito perante a OI/S.A. Deve ser 

analisado se o crédito objeto da demanda encontra-se abrangido ou não 

pela Recuperação Judicial, assim, deve ser analisados alguns pontos: 1. D 

De acordo com a decisão proferida na Recuperação judicial todos os 

créditos com fato gerador existentes até a data de 20.06.2016 estão 

abrangidos pela Recuperação Judicial, senão vejamos: “este juízo adota o 

entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP (2014/0081270-0) da 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de que, em se 

tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato 

gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial 

(20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser 

devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos das 

execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da certidão 

de crédito”; 2. Caso positivo, deve ser expedido uma certidão para 

habilitação do crédito na Recuperação Judicial; 3. No caso em questão 

verifico que o fato gerador é anterior a data de 20.06.2016, devendo ser 

expedida a certidão de crédito; 4. Dever o Gestor Judiciário expedir 

certidão de habilitação do crédito, intimando a Recuperanda e parte autora 

para se manifestar acerca dos valores contidos nesta em 05 dias, através 

de ato ordinatório; 5. Após a expedição da Certidão, estando incontestes 

os valores pela concordância ou inércia das partes, arquivem-se os autos 

independente de nova determinação. Cumpra-se, expeça-se o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-78.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010522-78.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ROBERTO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010511-15.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO LAUTENSCHLAGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAC RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010511-15.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: LIRIO LAUTENSCHLAGER EXECUTADO: IZAC RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado 

para que em 05 [cinco] dias manifestasse no presente feito, contudo o 

mesmo quedou-se inerte. É certo que o Exequente foi intimado para suprir 

a determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente do 

Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VITOR SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000802-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONARDO VITOR SOUZA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 31256987] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 31273650], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000537-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000537-05.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 31318825] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informa os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

31328829], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000802-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TAIS MARIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 30726209), opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado 

o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 18 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-38.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010137-38.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: SILVIO ALVES DE MORAES 

EXECUTADO: EDIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 
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execução de título extrajudicial promovida SILVIO ALVES DE MORAES em 

face de EDIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO. A parte Autora foi intimada 

para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 18996029), 

entretanto, deixou transcorrer o prazo fixado sem cumprir a diligência. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação imprescindível 

para o regular prosseguimento do feito, sobressai a irregularidade no 

processo, autorizando a sua extinção. Pelo exposto, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase, em consonância ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-17.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIDE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010205-17.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: JANDIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CLAUDEIDE SILVA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Afere-se dos autos que a Exequente foi intimada para que em 10 

[dez] dias manifestasse no presente feito, informando o endereço 

atualizado da Executada, contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que 

a Exequente foi intimada para suprir a determinação judicial, entretanto, 

não há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente da Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010229-84.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROQUE MORETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEICAO 2008 BENHUR ANTONIO GAMBETTA VEREADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010229-84.2010.8.11.0086 

EXEQUENTE: EVANDRO ROQUE MORETTO - ME EXECUTADO: ELEICAO 

2008 BENHUR ANTONIO GAMBETTA VEREADOR Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos 

autos que o Exequente foi intimado para que em 10 [dez] dias 

manifestasse no presente feito, informando o endereço atualizado do 

Executado, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Exequente 

foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos 

autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. 

Assim, considerando a quantidade de processos que este Juizado 

Especial possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de 

forma definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, 

entendo que ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda 

superveniente do Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino 

pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 

inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010165-69.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTINHO PETRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE CAROLINE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010165-69.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOSE AUGUSTINHO PETRI EXECUTADO: ANE CAROLINE 

DOS SANTOS Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado 

para que em 15 [quinze] dias apresentasse o cálculo atualizado, contudo o 

mesmo quedou-se inerte. É certo que o Exequente foi intimado para suprir 

a determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente do 

Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010440-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LOURENCO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010440-76.2017.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha - EPP 

Reclamado: José Luiz Lourenço Filho. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 22354851 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010442-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE PIRES MADUREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010442-46.2017.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha - EPP 

Reclamado: Lucilene Pires Madureira Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 24539858 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010436-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010436-39.2017.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha - EPP 

Reclamado: Antonio de Araujo. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 22354849 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA GONCALVES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000546-30.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNALVA GONCALVES MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 31303856] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 31316695], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 16 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-95.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010344-95.2016.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINARES Inicialmente, a 
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Requerida aventa a preliminar de incompetência do Juizado Especial face 

à necessidade de chamamento ao processo de empresa estranha à lide, 

posto que, em tese, a citada empresa é prestadora de serviços de uma 

linha telefônica cadastrada no nome do Autor, e a negativação reclamada 

é relativa ao citado terminal. Entretanto, rejeito a tese debatida, posto que 

os fatos e fundamentos jurídicos do pedido descritos na petição inicial em 

nada se assemelham à citada linha telefônica, sendo restrito o pedido em 

relação à suposta negativação indevida promovida pela Ré. Noutro giro, 

acolho o pedido de retificação do polo passivo e DETERMINO à Secretaria 

deste Juizado Especial que proceda o necessário para a retificação, 

conforme requerido na contestação. Superadas as análises das questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, promovida pela Requerida, por dívida no 

valor de R$ 322,97 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e sete 

centavos), com data de inclusão em 08/07/2015, referente ao contrato nº 

E00000018028883, qual o Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a Demandada afirma que o 

débito é regular, posto que o serviço foi contratado pelo Requerente 

através do canal de televendas, onde foram confirmados os seus dados 

pessoais. Aduz que o Autor aderiu ao plano denominado ‘DDD Ilimitado 21’ 

para a linha telefônica nº (11) 3592-5741, constando débitos em aberto, 

sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Pugnou, ao final, pela improcedência da ação. Pois bem. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Destarte, embora tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança dos débitos negativados, e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, resta 

cabível, pois, a desconstituição dos débitos negativados. Nesse sentido, 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. FATURA 

INADIMPLIDA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO 

ÔNUS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos 

morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos 

sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato 

ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos 

ilícitos. 4- Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma 

compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias 

pessoais dos envolvidos. 5- A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 

362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 

(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO - Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 

31-07-2018). Conquanto tenha a parte Requerida alegado que os débitos 

são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte Autora e a 

empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

Requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo, a 

gravação da contratação, já que a Reclamada afirma que os serviços 

foram adquiridos pelo televendas da empresa, que poderia comprovar a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela Reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre ao Demandante no que tange à ocorrência de danos morais. 

Vislumbra-se que o Autor possui inscrições preexistentes aos débitos ora 

litigados, conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 6499846. 

Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Ré 

ao negativar o nome do Reclamante por dívidas inexistentes, o fato de 

possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto na 

Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo qual uniformiza o 

entendimento de que “da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. IV - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. E00000018028883, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutido nos presentes autos; Intime-se o 

Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000648-23.2017.8.11.0086 Reclamante: Francieli Girardi Feijo Michel e 

Leandro Westphalen Michel Reclamada: Hotel Gran Odara Ltda Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 31322312 e 

31329457), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado, sendo o valor de R$ 45.356,57, (quarenta e cinco mil 
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trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) em favor 

dos exequentes e o valor remanescente em favor do executado. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-62.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA STHEFANI ZEILINGER OAB - MT21692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENVINA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

LUIZ JOSE LOBO BORGES JUNIOR (REQUERIDO)

LUCIANA CORREIA LIMA DE FARIA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1001876-62.2019.8.11.0086 Reclamante: Eduardo Capistrano de Oliveira 

Reclamada: Benvina Maria da Silva, Luiz José Lobo Borges Junior e 

Luciana Correia Lima de Faria Borges Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O valor da causa 

na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, 

corresponderá ao valor do ato ou o de sua parte controvertida, conforme 

dispõe o art. 292, II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: Agravo de instrumento – Ação pauliana – Valor da causa 

que deve corresponder ao crédito perseguido – CPC 292, II e § 3º – 

Inteligência. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22386122820198260000 SP 

2238612-28.2019.8.26.0000, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de 

Julgamento: 20/02/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

20/02/2020) No caso concreto, o valor do proveito econômico almejado é 

muito superior ao limite do teto dos juizados especiais, excedendo ao limite 

de quarenta salários mínimos que disciplina a competência dos juizados 

especiais, na forma do art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Nesse contexto, os 

juizados especiais cíveis são absolutamente incompetentes para conhecer 

da demanda. Isto posto, opino pela EXTINÇÃO do processo sem resolução 

do mérito com fundamento no art. 51, II c/c art. 3º, ambos da Lei 9.099/95. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. Transitado em 

julgado, arquive-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000244-35.2018.8.11.0086 Reclamante: LUIS DE SOUZA Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, aventada pelo Demandado ante a 

impugnação ao valor da causa, uma vez que no presente caso o Autor 

pretende a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a fixação de 

indenização pelos danos morais sofridos. Nesta senda, não é possível o 

detalhamento do exato montante a ser ressarcido, pois a importância 

indenizatória foi sugerida como mera estimativa, podendo não ser 

considerado para a composição do valor da causa. Nesse sentido, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS 

MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por 

danos morais tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma 

sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta 

forma, não se faz impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das 

custas processuais. A atribuição de valor à causa por estimativa ou 

equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória. Possibilidade de indicação do valor de 

alçada como valor da causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

23/03/2016). Superada a análise da questão preliminar, passo à 

apreciação do mérito da causa. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Pleiteia o Reclamante a declaração de inexigibilidade de débito, 

indenização por danos morais e restituição de valores, em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 

Reclamado, por débito no valor de R$ 22.797,20 (vinte e dois mil 

setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), incluso em 

19/09/2017, referente ao suposto contrato nº 00382900087041, ao 

argumento de que desconhece a referida dívida e não possui qualquer 

relação jurídica com o banco demandado. Aduz que o Reclamado 

descontou indevidamente de sua conta bancária os valores de R$ 539,93 

(quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) e R$ 569,93 

(quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), bem 

como que teve que desembolsar o montante de R$ 3.761,52 (três mil 

setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) para 

retirar a restrição creditícia em seu nome, pois a anotação estava 

causando entreveros em seu labor. Assim, afirma que sofreu prejuízos 

materiais no valor total de R$ 4.901,38(quatro mil novecentos e um reais e 

trinta e oito centavos), qual pleiteia o seu ressarcimento. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência da prestação do serviço é objetiva, nos 

exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por sua 

vez, em contestação o Demandado afirma que não agiu com culpa ou dolo, 

pois tomou as medidas que lhe são autorizadas por lei diante de um 

inadimplemento. Sustenta ainda que o Autor não entrou em contato com o 

banco Requerido para a resolução do problema, bem como aduz que há 

ausência de nexo causal entre a conduta do Demandado e o suposto 

dano experimentado pelo Demandante, motivo pelo qual não há em que se 

falar em indenização de cunho moral. Analisado o processo e documentos 

a ele acostados verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do 
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que disciplina o artigo 373, II do CPC. Impende salientar que o Demandado 

não apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos 

serem declarados inexistentes. Ainda, entendo que merece procedência o 

pedido de condenação do Reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito, RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015) grifei. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete sumular para descaracterizar o 

dever de indenizar. Por outro lado, melhor sorte não assiste ao 

Demandante quanto ao pleito por danos materiais, posto que, apesar de 

juntar aos autos - Id. 14011119 - um comprovante de pagamento, datado 

de 23/08/2017, vislumbra-se que o beneficiário dos valores pagos não é o 

Requerido, tratando-se o recebedor de pessoa estranha à lide. No referido 

documento, o banco Réu consta somente como instituição financeira 

intermediadora da transação bancária, e não o recebedor do montante 

pago. Ainda, no que concerne aos valores que o Autor afirma terem sido 

descontados pelo Demandado em sua conta bancária, tem-se que 

igualmente não foram comprovados os supostos prejuízos, posto que o 

documento juntado no Id. 14011154, qual demostra um suposto desconto 

no valor de R$ 569,93 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e 

três centavos) não apresenta qualquer identificação do titular da conta, 

não podendo se presumir que o referido extrato bancário foi retirado da 

conta bancária do Requerente. Ainda, no que se refere ao valor de R$ 

539,93 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), não 

há nos autos o documento que comprova o pagamento/desconto. Assim 

sendo, não merece guarida o pedido de restituição dos valores 

supostamente desembolsados, pois, conforme dito, os autos carecem de 

provas contundentes em relação ao suposto prejuízo experimentado. IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

00382900087041, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito oriundo do contrato discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR 

o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

Intime-se a parte Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-15.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA GONSALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000008-15.2020.8.11.0086 REQUERENTE: HILDA GONSALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. II – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. A Autora afirma que em dezembro de 2016 

solicitou da Ré os serviços de internet para a sua residência, contudo, ao 

efetuar a instalação do produto, o técnico da Requerida constatou que os 

serviços não estavam disponíveis na região de morada da Requerente, 

motivo pelo qual houve a desqualificação total dos serviços. Aduz, no 

entanto, que apesar de o representante técnico da Promovida ter 

cancelado a contratação dos serviços em sua residência, esta apontou a 

inscrição dos seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, por 

débito no valor de R$ 69,07 (sessenta e nove reais e sete centavos), com 

data de inclusão em 02/12/2019, relativa ao contrato nº. 5053467729. 

Informa a Autora que após ter seu crédito negativado, tentou resolver o 

problema administrativamente junto à Reclamada, sendo anotados os 

números dos protocolos das ligações, entretanto, não obteve êxito. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular 

da linha telefônica fixa nº (65) 3308-3571, qual permaneceu ativa entre 

09/12/2016 e 14/09/2017, constando débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela 

improcedência da ação e pela condenação da Requerente ao pagamento 

dos débitos discutidos nos autos. Anoto, num primeiro momento, que à 

Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na medida em 

que, além de se tratar de uma relação de consumo, encontra-se ela em 

situação de inferioridade frente ao Reclamado, notadamente nos aspectos 

técnico e probatório. Ainda, em que pese a inversão do ônus da prova, é 

cediço que cabe ao Autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

conforme ditames do artigo 373, I do CPC. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamante se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, com a juntada da ordem 

de serviço assinada pelo representante técnico da Requerida, e provou 

que de fato não foi possível a instalação dos serviços contratados. Assim, 

não sendo possível o fornecimento dos serviços prestados pela 

operadora, atestado pelo próprio especialista desta, não há em que se 

falar em contraprestação. Em contrapartida, a Reclamada não se 
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desincumbiu do ônus probatório que lhe era devido, de comprovar que os 

serviços inicialmente contratados estavam efetivamente sendo prestados 

à Autora no período informado, bem como a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, a teor 

do artigo 373, II do CPC. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente, não servem para comprovar a efetiva disponibilidade dos 

serviços prestados à Reclamante. Ainda, a Requerida afirma que a Autora 

contratou os serviços de telefonia fixa, fato controvertido pela 

Requerente, que afirma que os serviços inicialmente contratados e não 

executados eram de internet. Entretanto, a Demandada sequer apresentou 

o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações e 

provas de quais eram os serviços por ela oferecidos e disponibilizados. A 

Promovida sequer contestou a Ordem de Serviço assinada pelo seu 

profissional, juntada no Id. 27794259, bem como se limitou a afirmar que os 

protocolos de atendimentos apresentados pela Reclamante não existem. 

Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, 

via de consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece parcial procedência o pedido de condenação da Reclamada 

por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação 

de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito, RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Portanto, para que a responsabilidade fique caracterizada, bem como o 

dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos 

elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o 

exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao 

agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de inversão 

do ônus da prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo 

sobre a Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas 

hipóteses. Resta patente nos autos que a má-prestação de serviços, 

aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados à parte. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Sob tal perspectiva, o 

montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida leniente em 

favor da Requerida. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. No que tange ao pleito 

contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a 

Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

5053467729, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se 

a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002711-50.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO LUDWIG 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL; 

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente, a Segunda Requerida alude a ocorrência de citação tardia, 

efetivada após a data da audiência de conciliação designada. Acolho, 

pois, a preliminar aventada e afasto os refeitos da revelia à contestante, 

posto que conforme os documentos apresentados, o mandado de citação 

foi entregue dois dias após a realização da audiência conciliatória, fato 

que impossibilitou a presença da Ré no Ato efetivado. Não obstante, em 

observância aos princípios norteadores do Juizado Especial, em 

específico o da celeridade processual, bem como ao manifesto 

desinteresse da Ré em conciliar com o Autor, deixo de redesignar nova 

data para o Ato e aprecio o processo conforme se encontra. Igualmente, 

acolho o pedido de exclusão da Corré CENTRAL NACIONAL UNIMED- 

COOPERATIVA CENTRAL DE CUIABÁ do polo passivo da ação, visto que 

o contrato de plano de saúde foi firmado entre o Autor e a segunda 

Requerida, UNIMED SANTA CATARINA, conforme consta no documento 

juntado no Id. 28426744. Superadas as análises das preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 
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CPC. Alega o Autor que é segurado do plano de saúde da Ré e sofre de 

obesidade mórbida grau III, com IMC de 40 Kg/ m², sendo portador de 

hipertensão arterial, esteatose hepática e pré-diabetes, tendo sido 

solicitado à Requerida autorização para procedimento bariátrico, que 

restou indeferido, sob a alegação de que não preenche um dos requisitos 

necessários, previsto na RN 428/17 da ANS, qual seja: obesidade mórbida 

há mais de cinco anos. Acrescenta que restou demonstrado nos autos, 

através dos pedidos médicos, a extrema necessidade em realizar a 

cirurgia, e que é acometido de obesidade há mais de cinco anos, sendo 

que a recusa da Requerida lhe causou transtornos e preocupações, 

fugindo da esfera do mero aborrecimento, pugnado pela concessão dos 

efeitos da tutela e a procedência da ação, para que a Demandada seja 

condenada ao custeio total do procedimento solicitado e ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A Reclamada, por sua vez, afirma que inexiste cobertura contratual para o 

tratamento solicitado, vez que o contrato de prestação de serviço 

assistencial à saúde, firmado entre as partes, estabelece que a cobertura 

será limitada pelos procedimentos definidos no Rol apresentado pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, vigente à época do 

evento. Salienta que as cláusulas contratuais foram oportunizadas ao 

conhecimento prévio do Autor, inexistindo dolo contratual por parte da 

contestante. Aduz, ainda, que a Auditoria Médica Especializada constatou 

que o Autor não possui obesidade mórbida há pelo menos cinco anos, 

requisito este imprescindível para autorização do procedimento, 

ressaltando que a negativa do procedimento vindicado foi sustentada pela 

Resolução Normativa editada pela ANS em vigor à época do evento, qual 

seja, RN 428/2007, item 27 do Anexo II, bem como em consonância com as 

Diretrizes de Utilização (DUT) vinculadas ao Rol estabelecido. Assim, 

afirma que sendo legítima a exclusão da cobertura, inexiste a obrigação 

contratual ou legal de cobrir o procedimento cirúrgico, pugnando, ao final 

pela improcedência da ação. É a síntese do necessário para o deslinde da 

discussão posta. Em análise, não há controvérsia alguma sobre a 

contratação do plano de saúde junto à Requerida. A existência de 

obesidade mórbida grau III foi atestada por médico responsável e pelo 

laudo da nutricionista (Id. 25975325) e a negativa de cobertura igualmente 

foi demonstrada no Id. 25975313 dos autos. O cerne da questão versa 

apenas se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico solicitado foi 

ou não correta à luz da legislação e jurisprudência. De pronto, friso que o 

caso será analisado sob as disposições da Lei nº 9.656/1998 e também 

pela Lei nº 8.078/1990 - CDC, nos termos da súmula nº 608/STJ. Pois bem. 

Tanto a solicitação de cobertura quanto a negativa por parte do plano de 

saúde ocorreram em outubro de 2019, portanto, sob a égide da Resolução 

Normativa nº 428/2017 da ANS, em vigor atualmente. O procedimento de 

gastroplastia para obesidade mórbida está no rol de procedimentos 

listados pela ANS, e o Anexo II da referida Resolução Normativa traz as 

seguintes condições para a cobertura obrigatória: “27. GASTROPLASTIA 

(CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA 

LAPAROTÔMICA. 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 

18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 

anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando 

preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e nenhum dos 

critérios listados no Grupo II: (...)” Assim, a obrigatoriedade da cobertura 

exige, entre as outras condições listadas, “obesidade mórbida instalada há 

mais de cinco anos”. Trata-se de requisito cumulativo, exigido pelas 

Diretrizes da ANS. Ressalta-se que as normativas estabelecidas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar possuem critérios estabelecidos, 

baseados nas melhores evidências científicas que devem ser observados 

para que seja assegurada a cobertura de alguns procedimentos e eventos 

especificamente indicados no Rol da ANS. Da análise dos documentos 

trazidos pelo Autor, vislumbra-se que a Declaração de Conformidade com 

o Protocolo de Cirurgia Bariátrica (Id. 25975325), atestada pelos 

profissionais multidisciplinares que acompanham o Requerente, não 

preencheu todos os requisitos exigidos. Tem-se que, apesar de o Autor 

ser atestado com mais de 2 (dois) anos de tratamento regular para a 

obesidade, com históricos de falhas, não há evidencias que ele apresenta 

obesidade mórbida há mais de cinco anos. É também relevante salientar 

que a Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua 

finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, 

inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, 

contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. O artigo 

4º, incisos, elucida que compete à ANS: I - propor políticas e diretrizes 

gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar - Consu para a 

regulação do setor de saúde suplementar; III - elaborar o rol de 

procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica 

para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas 

excepcionalidades; XXVI - fiscalizar a atuação das operadoras e 

prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das 

coberturas de patologias e procedimentos; XXX - aplicar as penalidades 

pelo descumprimento da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação; 

XXXVI - articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a 

eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de 

assistência à saúde, observado o disposto na Lei n. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de 

assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar. (...) 

Na linha desse entendimento, a meu juízo, parece intuitivo concluir que, 

quando da idealização da legislação específica e satisfatoriamente 

abrangente, a regra foi fazer incidir seus mandamentos sempre que as 

relações a serem reguladas dissessem respeito à atividade regulamentada 

pela lei, qual seja, a prestação continuada de serviços ou a cobertura de 

custos assistenciais, com a finalidade de garantir assistência médica e 

hospitalar. Desse modo, estabelecida a competência legal da ANS para 

"elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão 

referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de 

Saúde (Lei n. 9.656/1998)", bem como a submissão dos planos e seguros 

de saúde oferecidos a essa Lei, cabe verificar a conformidade da conduta 

da Requerida com a legislação. Igualmente no contexto, o Enunciado nº. 21 

da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos 

contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/98, o rol de 

procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas 

adicionais contratadas. Em vista dessa atribuição legal, vê-se que a 

Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, esclarece no Item 27 do Anexo 

II os critérios cumulativos para a cobertura obrigatória do procedimento de 

gastroplastia, os quais o Autor não preencheu em sua totalidade. Ainda, 

insta salientar que apesar de o médico endocrinologista ter indicado o 

procedimento cirúrgico (Id. 25975325), não restou atestada a urgência na 

cirurgia, mas apenas foi aconselhado o método, com objetivo de melhora 

na qualidade de vida do Autor. Não há nos autos nenhum outro relatório 

médico indicando a cirurgia bariátrica ou apontando os motivos para a 

imediata gastroplastia, ao contrário, há a ponderação do médico psiquiatra 

que, ao emitir o Laudo, fez constar que contraindicou a cirurgia ao 

paciente (Id. 25975325). Ressalta-se que inexiste nos autos prova de que 

o procedimento era de urgência ou emergência por implicar em risco 

imediato de vida para o paciente (artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998). Enfim, 

a recusa de cobertura foi legítima, eis que se tratava de cirurgia eletiva, e 

o Autor/paciente não preenche as condições exigidas na Resolução 

Normativa nº 428/2017 (obesidade mórbida instalada há mais de cinco 

anos). Corroborando, EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA - REQUISITOS PREVISTOS NAS RESOLUÇÕES Nº 338/2003 

DA ANS E Nº 1942/2010 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

ACOLHIDOS PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA, 

NÃO PREENCHIDOS - AUTORA COM IMC DE 36,25KG/M² (OBESIDADE 

MÓRBIDA EM GRAU II) NÃO ASSOCIADA À COMORBIDADES - AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO CLÍNICO, SEM SUCESSO, HÁ 

MAIS DE DOIS ANOS - PROCEDIMENTO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA OU 

EMERGÊNCIA - LEGÍTIMA RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE 

- PREPONDERÂNCIA DO VOTO VENCEDOR. EMBARGOS INFRINGENTES 

REJEITADOS. No caso, não estão presentes os critérios exigidos, pois 

apesar da autora apresentar IMC de 36,25kg/m² e obesidade mórbida grau 

II, não está associada à comorbidades que ameacem a vida. Também não 

restou demonstrado que a autora se submeteu a tratamento clínico, sem 

sucesso, há pelos menos dois anos e nem mesmo que o procedimento era 

medida de caráter urgente ou emergencial." (TJPR - Emb.Inf 1296094-8/01 

- 10ª Câm.Cív Integral - Rel. Des. Luiz Lopes - DJ 01/12/2015). grifei. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE 

CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA - OBRIGATORIEDADE 

DO PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA ANS NÃO 

DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE 

RISCO À SAÚDE DA PACIENTE - AUSÊNCIA DE COMORBIDADE - DEVER 

DE COBERTURA NÃO EVIDENCIADO - RECUSA LEGÍTIMA DA 
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OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - (...). 

Não há prova alguma de que anteriormente a 2012 a autora tenha passado 

por outro tipo de tratamento para combater o excesso de peso, (...), pelo 

que, não restou demonstrada a realização de tratamento clínico infrutífero 

pelo período mínimo de 02 (dois) anos, como também exigido pela ANS. 

(TJPR - ApCiv 1420710-6 - 9ª Câm.Cív - Rel. Des. Domingos José Perfetto - 

DJ 10/12/2015) grifei. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE GRAU I. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DE COMORBIDADES. NEGATIVA DE 

AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. LICITUDE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0541554-78.2016.8.05.0001, 

Relator (a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, 

Publicado em: 19/06/2018) (TJ-BA - APL: 05415547820168050001, 

Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/06/2018). grifei. Igualmente, tem-se que os danos morais 

não restaram configurados, na medida em que não se demonstrou o 

prejuízo a tanto concernente, mesmo porque não se cogita da existência 

de uma obrigação de indenizar, sem que tenha ocorrido o dano e, apesar 

dos aborrecimentos por que possa ter passado o Autor, descabido 

falar-se em dano moral, que se vinculado à ideia de dor profunda, não 

suscetível de caracterização, no presente caso. Nesse sentido, 

precedente da Corte matogrossense: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PLANO DE SAÚDE UNIMED - CIRURGIA BARIÁTRICA - NEGATIVA DE 

COBERTURA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE 

DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - 

DESNECESSIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - 

DIALETICIDADE VERIFICADA - DOENÇA PREEXISTENTE - PERÍODO DE 

CARÊNCIA - PREVISÃO NO CONTRATO - URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA - 

NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE COBERTURA ANTES DO PRAZO - 

RECUSA JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Se magistrado verifica que os documentos que instruem o feito 

são suficientes para formar o seu convencimento e entende 

desnecessária a produção de outras provas ou providência que reputa 

dispensável não configura cerceamento de defesa. Não se mostra ilegal a 

negativa de cobertura fundada no não cumprimento do período de 

carência de 24 meses, se o beneficiário/contratante na declaração de 

declaração de saúde já apresentava obesidade, optou pela cobertura 

parcial temporária e não demonstrou a urgência ou emergência da cirurgia 

bariátrica solicitada. É o caso de afastar a indenização por danos morais 

quando a recusa da cobertura pelo plano de saúde mostra-se justificada e 

lícita, ante a previsão contratual e ciência da parte do prazo de carência 

para doenças preexistentes. (Ap nº. 34047/2017, 1ª Câmara de Direito 

Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 

04/07/2017, DJE de 10/07/2017). grifei. À vista do exposto, não há ato 

ilícito que ampare a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, pois fundada na responsabilidade civil 

contratual, da qual também são pressupostos cumulativos a comprovação 

do dano e o nexo de causalidade entre esses elementos. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-25.2019.8.11.0086
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PAULO DE ALMEIDA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002260-25.2019.8.11.0086 Reclamante: PAULO DE ALMEIDA VILELA 

Reclamada: VIVO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARMENTE Inicialmente, a 

Reclamada levanta preliminar alegando a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Superada a análise preliminar, passo à 

apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

O Autor informa que é cliente da Reclamada há um longo tempo, utilizando 

os serviços de telefonia móvel disponibilizados por esta. Esclarece que 

ultimamente vem enfrentando problemas com os serviços fornecidos, vez 

que há oscilações e interrupções de sinais do celular, e que desde 

maio/2018 a situação se tornou insustentável, atribuindo má qualidade nos 

serviços prestados pela Ré. Aduz que em junho de 2019 recebeu uma 

ligação dos prepostos da Requerida, na qual houve a confirmação da 

instabilidade de sinal, e que, na oportunidade, lhe foi oferecido um serviço 

de ampliação de sinal, sob a promessa de caso não fosse solucionado o 

problema, o plano anterior seria imediatamente restabelecido. Assevera, 

entretanto, que apesar do afiançado pela Requerida, os serviços 

continuaram prestados de forma insatisfatória, e que esta ainda se 

recusou a retornar ao plano anteriormente contratado, sob a alegação de 

que o pacote não é mais comercializado. Sustenta, ainda, que apesar de 

ter aderido para um plano qual foi recomentado pela Ré, os problemas 

persistem, e que tentou, por várias vezes, solucionar as dificuldades junto 

aos canais de atendimento ao cliente, indicando números de protocolos 

dos contatos, contudo, os impasses não foram solucionados. Trouxe aos 

autos matérias publicadas na imprensa local, qual relata a intervenção da 

Câmara Municipal em relação à casos semelhantes. Por fim, requer a 

restituição dos valores pagos nos últimos 16 (dezesseis) meses, bem 

como a condenação da Requerida por danos morais. A Reclamada, por 

sua vez, alega que a linha telefônica do Reclamante se encontra ativa 

para realizar e receber ligações, e que não houve qualquer oscilação de 

sinal na região utilizada pelo Demandante que impedisse a utilização 

normal dos serviços oferecidos pela empresa. Aduz, ainda, que o 

consumidor não comprovou nos autos a impossibilidade de realizar ou 

receber chamadas, tampouco que houve interrupção indevida dos 

serviços. Sustenta que o Autor utilizou dos serviços prestados, 

apresentando, para tanto, o relatório de chamadas. Assim, inexistindo 

conduta ilícita, requer a improcedência da ação. Apesar de tratar-se a 

presente ação de relação de consumo – consistente em prestação de 

serviço de telefonia – o Reclamante não está dispensado de cooperar 

para o deslinde do feito. Isto porque, não se pode confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte autora de consignar, ao menos, 

indícios de suas alegações. Ademais, nos documentos colacionados pela 

defesa, a Ré demonstra que o Autor utilizou os serviços no período 

reclamado, inclusive com envio de torpedos SMS; assim, verifica-se que a 

Demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor 

do disposto no art. 373, II do CPC. Em demandas em que se busca 

indenização por danos materiais e morais em virtude dos fatos alegados 

na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação de 

prejuízo e constrangedora. É imprescindível que se traga prova cabal do 

fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os 

documentos necessários a amparar o direito invocado. Apesar de o Autor 

ter trazido aos autos noticias midiáticas, bem como cópias de 

requerimentos realizados pela Câmara Municipal de Vereadores à 

empresa Reclamada, à Anatel e ao Ministério Público Federal, estas não 

têm o condão de comprovar o alegado pelo Requerente no caso concreto, 

pois cingem-se de questões postas coletivamente, e, no presente caso, 

deve analisado conforme as suas peculiaridades. Desta feita, 

vislumbra-se que em sua peça inaugural a Reclamante sequer indicou os 

dias em que ficou impossibilitado de utilizar os serviços da Demandada, 

ou, ainda, por quanto tempo perdurou a falha; assim, as alegações 

constantes da petição inicial não são suficientes para o deferimento dos 
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pleitos iniciais. No que concerne ao pedido de dano material, tenho que 

não merece prosperar. Não é possível acolher a tese autoral apenas com 

base em suas argumentações desprovidas de elementos probatórios, a 

fim de justificar o pedido. Impende salientar que o dano material, para ser 

reparado, necessita de prova inconteste do prejuízo, já que a reparação, 

diversamente do que ocorre com a indenização por danos morais, não tem 

natureza compensatória, mas sim reparatória. O Autor sequer juntou aos 

autos as faturas e os seus respectivos comprovantes de pagamento dos 

períodos informados, tampouco o efetivo prejuízo material que alega ter 

sofrido. Ainda, imperioso advertir que não se sustenta a alegação do 

Reclamante quando este afirma que sempre teve problemas com os 

serviços fornecidos pela Ré, tendo ficado insustentável a partir de 

maio/2018, bem como ter sido ludibriado pela empresa Ré no ato da troca 

dos serviços fornecidos por esta, visando a melhoria dos sinais. Ora, é 

intolerante e desproporcional o fato de o Autor ter aguardado por tanto 

tempo, diga-se, 16 (dezesseis) meses entre o citado caos na prestação 

dos serviços e a propositura da ação, isso porque não me refiro à uma 

pessoa com pouca instrução, ao contrário, trata-se de profissional do 

direito, militante na advocacia e com notável saber jurídico, conhecedor 

dos seus direitos e instruído quanto às práticas das empresas 

prestadoras de serviços. Pelas regras do direito consumerista, a parte 

Autora está dispensada de provar dolo ou culpa do agente, bastando 

somente provar o fato constitutivo do seu direito. Porém, in casu, o 

consumidor também não indicou quais os fatos que teriam efetivamente 

ocasionado lesão ao património e à sua honra subjetiva, limitando-se a 

aduzir a ocorrência de dano material e moral de forma genérica, 

unicamente pela suposta falha de prestação de serviços de telefonia 

móvel. A propósito, ainda que restasse caracterizado o descumprimento 

contratual, tal situação não é capaz de sair da esfera do aborrecimento 

cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”. Dano moral é a dor 

subjetiva, que ultrapassa a normalidade do dia-a-dia do homem médio. 

Corroborando, RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA 

TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DOS 

SERVIÇOS.DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA, EM 

PARTE. Relatou o autor que a ré bloqueou o serviço de telefonia fixa 

contratado. Narrou que tentou resolver o problema na via administrativa, 

sem êxito. Impunha-se à ré, a teor do art. 373, II, do CPC, e art. 14, §3º, do 

CDC, provar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. 

Devido, assim, o restabelecimento do serviço indevidamente suspenso e a 

desconstituição das cobranças referentes ao período em que o serviço 

não foi prestado. Os danos morais orais não estão demonstrados. A 

suspensão do serviço, por si só, não indica danos aos direitos de 

personalidade. Necessária prova concreta de danos. Nesse sentido, 

inclusive, o enunciado das Turmas Recursaiseunidas: INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À 

CONCESSÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. NECESSIDADE DO EXAME DO 

CASO CONCRETO PARA AVALIAR A CONFIGURAÇÃO DO DANO 

MORAL. INEXISTENCIA DE DANO IN RE IPSA. IMPRESCINDÍVEL 

AVALIAÇÃO DE PROVA. O atual entendimento das Turmas Recursais no 

tocante à descontinuidade do serviço de telefonia é de que, muito embora 

seja este considerado essencial, não há dano moral in re ipsa pela falha 

na prestação de serviço. Há dano moral na suspensão do serviço de 

telefonia quando existe prova de fatos suficientemente relevantes, que 

revelam, por sua gravidade, efetivo abalo aos direitos de personalidade. A 

análise do caso concreto, com todas suas nuances e peculiaridades é 

que ditará eventual configuração de dano moral indenizável. Inexiste, 

portanto, dano moral in re ipsa. Assim, deve ser conhecido o incidente, 

com uniformização, editando-se o seguinte enunciado: "A SUSPENSÃO, 

INTERRUPÇÃO OU CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO É 

MOTIVO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DANO MORAL PRESUMIDO 

(IN RE IPSA), DEPENDENDO O RECONHECIMENTO DO ABALO 

INDENIZÁVEL DE ANÁLISE DA PROVA". DIVERGÊNCIA CONHECIDA, COM 

EDIÇÃO DE ENUNCIADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA DE Nº 71005657119 Turmas Recursais Cíveis Reunida, 

Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado 

em 12/04/2016) RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso CívelN 

71006698773, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017). EMENTA 

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NO 

SINAL DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – MERO 

DISSABOR – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.O serviço de telefonia, na 

forma contratada deve ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do 

serviço poderão ser detectadas e estas não necessariamente irão 

caracterizar o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais. A 

interrupção dos serviços não superior a vinte e quatro horas, comprovado 

por laudo técnico, embora configure falha na prestação de serviço, por si 

só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente à 

prova dos supostos danos. Sentença mantida.Recurso desprovido. 

(Processo nº 1001167-50.2017.8.11.0004 LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, publicado no DJE 17/12/2018). 

Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio psicológico do 

Reclamante seria capaz de gerar o direito à indenização por dano moral, 

bem como a efetiva comprovação dos prejuízos sofridos conclamaria a 

condenação da Ré por danos materiais, e, por tais razões não 

comprovadas, a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-57.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000443-57.2018.8.11.0086 Reclamante: Neiriele da Silva Costa 

Reclamada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento e a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Neiriele da Silva Costa em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados NPL I. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado referente a um débito que alega 
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desconhecer, argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou 

danos morais. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da Reclamante e apresentou provas suficientes da existência 

do débito por meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo 

Demonstrativo de Evolução Contratual (Id. 22121629) e pela Cédula de 

Crédito Bancário – Crédito Consignado Caixa (Id. 22121628), devidamente 

assinado pela Reclamante junto à Caixa Econômica Federal, do qual o 

Reclamado é cessionário do crédito, informação corroborada pelo 

competente instrumento de cessão de crédito (Id. 20843483). Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência à 

Reclamante da cessão do crédito pela Caixa Econômica Federal ao 

Reclamado, tal fato, por si só, não elide a obrigação da Reclamante em 

saldar a dívida e ao Reclamado de cobrar pelo crédito regularmente 

cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE 

DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 

ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa 

neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica 

entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação da Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE CESAR SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA OAB - MT21633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002118-21.2019.8.11.0086 Requerente: RONNIE CESAR SFREDO 

Requerido: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de questões preliminares, passo à apreciação do mérito 

da demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. O Requerente afirma que no dia 

19/07/2019 dirigiu-se até o estabelecimento do Requerido, deixando o seu 

veículo no estacionamento local, e após realizar as suas compras e 

retornar ao automóvel, percebeu que o vidro traseiro estava 

despedaçado. Aduz que retornou à loja e buscou auxilio dos 

responsáveis pelo estabelecimento, inclusive com o fornecimento das 

imagens de segurança do local, contudo, não obteve êxito. Assevera que 

no interior do seu automóvel havia um notebook da marca Sony Vaio, e 

uma mala contendo roupas e objetos pessoais, os quais foram todos 
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subtraídos no momento do furto. Assim, requer a condenação do 

Reclamado pelos danos materiais e morais suportados. O Promovido, por 

sua vez, sustentou a ausência de responsabilidade do estabelecimento, 

vez que o estacionamento é gratuito, que apenas oferece a possibilidade 

para o cliente parar o seu veículo por cortesia do fornecedor, sem 

garantia de fiscalização e segurança. Sustenta que o Autor não 

comprovou o arrombamento no veículo, vez que as fotografias juntadas 

não mostram a totalidade e as características do veículo, não sendo 

juntado, igualmente, qualquer orçamento referente ao valor do vidro 

supostamente violado. Ainda, aduz que inexiste prova mínima dos 

supostos danos materiais no valor pleiteado, posto que não constam no 

processo as notas fiscais ou qualquer outro documento que comprove a 

existência dos bens e do efetivo prejuízo, guerreando, por fim, pela 

ausência de danos de qualquer natureza e pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. Na análise da narrativa das partes, restou 

controvertido o furto do veículo no estacionamento, o dano material e 

moral. Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o 

cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu 

estacionamento. Embora a Súmula 130 do STJ tenha sido editada em 1995, 

o entendimento jurisprudencial continua no mesmo sentido: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. MOTO. ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SÚMULA Nº 130/STJ. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado 

na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os autos dizem respeito à ação de 

indenização por danos morais e materiais em decorrência de furto de moto 

no estacionamento de supermercado. 3. Na hipótese, as conclusões do 

tribunal de origem, fundadas no acervo fático-probatório dos autos, estão 

de acordo com a orientação sumulada no Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 

dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Inteligência 

das Súmulas nºs 7 e 130/STJ. 4. A indenização por danos morais deve 

ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo 

que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito 

do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. 

5. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula nº 

7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias 

apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no 

presente caso. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp: 1352950 MG 2018/0219200-3, Relator: Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019). AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE.( MC DONALD’S). DEVER DE INDENIZAR DOS DANOS 

MATERIAIS. (...) 3.A empresa que fornece estacionamento aos veículos 

de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu 

interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos 

decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o 

estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como 

aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 

do STJ. Incide a súmula 83 do STJ. (...) (STJ AgInt no AREsp 844.449/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

06/09/2016, DJe 16/09/2016). Destaca-se que a responsabilidade do 

estabelecimento empresarial estende inclusive quando o estacionamento é 

cedido gratuitamente e ainda em situações em que o estabelecimento fixa 

placas, de sinalização interna, informando que não se responsabiliza por 

eventuais danos. Em evidencia a este entendimento, o Superior Tribunal de 

Justiça há muito vem entendendo que: tanto a gratuidade do 

estacionamento, quanto a existência de placas isentando o 

estabelecimento comercial da responsabilidade pelos danos porventura 

causados aos veículos ali estacionados é irrelevante no contexto dos 

autos, vez que o dever de ressarcir funda-se no dever de guarda, não 

sendo portanto, necessária perquirir a existência de culpa (STJ, Min. 

Eduardo Ribeiro no REsp 32825/SP). Assim sendo, pode-se afirmar que o 

estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados 

aos seus clientes decorrentes de roubos e furtos de veículos ocorridos 

dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda 

que haja sinalização de excludente de responsabilidade. No presente caso 

concreto, com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao cupom fiscal das compras realizadas, bem como a 

fotografia do veículo no local, nota-se que efetivamente houve o 

arrombamento do vidro traseiro do automóvel do Autor no estabelecimento 

da parte Promovida. Nesse sentido, os fabricantes, produtores, 

construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores 

de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a 

culpa, conforme disciplinam os artigos 12 e 14 do CDC. No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 14 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior. 

In casu, observa-se que efetivamente não houve culpa exclusiva de 

terceiro, pois a parte Promovida, na condição de empresária, é 

responsável pela segurança nos limites do estacionamento. Portanto, não 

havendo culpa exclusiva de terceiro, há responsabilidade do Requerido 

pelos supostos danos causados. Segundo as premissas do Código Civil, 

quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 

186 CC). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode 

ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido, RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. FURTO EM 

ESTACIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS, EXCETO AO APARELHO DE TABLET, 

CUJA PROPRIEDADE NÃO RESTOU COMPROVADA PELA PARTE 

AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PREEXISTÊNCIA E 

PROPRIEDADE DO OBJETO. Hipótese em que a parte autora, ao estacionar 

seu veículo no estacionamento do réu para realizar compras, teve seu 

veículo e pertences pessoais furtados. Dever de guarda e vigilância 

atribuída ao demandado, nos termos da Súmula 130 do STJ, que preceitua 

que A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou 

furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. A realização do boletim 

de ocorrência e a comunicação ao preposto da demandada acerca do 

furto, por si só, não são suficientes para implicar na condenação da ré ao 

pagamento de indenização, quando ausente prova acerca da propriedade 

de todos os objetos furtados. Sobre os objetos supostamente furtados, 

era ônus da parte autora a comprovação da preexistência, bem como a 

propriedade ou posse de todos eles, assim como o dano material 

decorrente do fato, ônus do qual não se desincumbiu totalmente, pois não 

trouxe aos autos prova suficiente acerca da propriedade do tablet, cuja 

nota fiscal... demonstra estar em nome de terceira pessoa estranha ao 

feito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível 

Nº 71008015778, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/11/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008015778 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019). Nota-se 

que o Promovente alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do furto do Notebook Sony Vaio, 

avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e de uma mala contendo roupas e 

objetos pessoais, calculados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Contudo, em detida análise dos autos, mormente quanto aos documentos 

juntados com a inicial, vislumbra-se que o dano material não está 

efetivamente comprovado. O Requerente afirma que tem dificuldade de 

comprovar o valor do Notebook com a nota fiscal, já que se trata de 

pertence adquirido de longa data, no Paraguai. Entretanto, deve ser 

observada a exigência da comprovação de propriedade do objeto tido 

como furtado antes do fato delitivo. É plenamente exigível e razoável que 

nota fiscal ou recibo do produto que possui garantia técnica fique 

guardado. No que tange à mala contendo roupas e objetos pessoais, 

igualmente entendo que não foram comprovados os danos, pois sequer 

foram relacionados os pertences e seus respectivos valores. Não se 

pode admitir o dano material afora daquilo que efetivamente esteja 

comprovado nos autos. Ora, deveria a parte Autora ao menos comprovar 

que era proprietária e que no momento do fato estava em posse dos 

pertences que alega terem sido subtraídos do interior de seu veículo. 

Portanto, ante a ausência de comprovação do dano material 

experimentado, improcedente o pedido de indenização. No que se refere 

ao dano moral, este pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 
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sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o arrombamento dos 

vidros do veículo no estabelecimento do Requerido, sem que o dano fosse 

ressarcido, em regra, são suficientes para presumir a existência de dano 

moral, em decorrência da indisponibilidade de bens, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angustia e 

ansiedade. Ademais, destaca-se que o Autor estava em viagem, situação 

em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor. A propósito, 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. VEÍCULO LOCADO PELO AUTOR DEIXADO NO 

ESTACIONAMENTO DO SHOPPING RECLAMADO DURANTE PERÍODO DE 

COMPRAS. VIDROS QUEBRADOS, PORTAS ENTORTADAS, 

PORTA-MALAS AMASSADO E FURTO DE OBJETOS PESSOAIS E DE 

TRABALHO. ARROMBAMENTO DO VEÍCULO ADMITIDO PELO RÉU. 

SENTENÇA SINGULAR DE PROCEDENCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO 

PAGAMENTO DE R$ 747,94 A TITULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 

4.000,00 A TITULO DE DANO MORAL. INCONFORMISMO RECURSAL DO 

RECLAMADO IMPROCEDENCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS 

(BOLETIM DE OCORRENCIA, FOTOS, CONTRATOS E TICKET DE 

ESTACIONAMENTO) QUE DÃO VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES DO 

AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ EM FAZER PROVA CONTRÁRIA DOS FATOS 

ALEGADOS ATRAVÉS DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA, POR 

EXEMPLO, EM OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 333, INCISO II 

DO CPC. INCIDENCIA DA SÚMULA 130 DO STJ E ENUNCIADO 12.5. 

VALORES FIXADOS A TITULO DE DANO MATERIAL E MORAL QUE NÃO 

COMPORTAM REDUÇÃO. SENTENÇA SINGULAR MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ? ARTIGO 46, LEI 9.099/95. , resolve esta 1ª 

Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no 

mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0020047-78.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: ANA PAULA 

KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - - J. 10.03.2015) (TJ-PR - RI: 

002004778201381600140 PR 0020047-78.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Data de 

Julgamento: 10/03/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

11/03/2015). grifei. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, 

este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. 

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima 

quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o 

viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano, para que não sejam violados os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON FERRABOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002751-32.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LAIRTON FERRABOLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 30245638] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 31405856], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES CROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001990-98.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JONATHAN SOARES CROSKI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

29945071] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 31196978], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 247 de 389



_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001464-34.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 30199208] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 31007530], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEI LUIZ DARIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010198-20.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: NEI LUIZ DARIVA EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 21414510 e 21414512] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 22221194], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FREITAS DOS SANTOS E SILVA MARTINS BALTIERI 

(REQUERENTE)

EDSON MARTINS BALTIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1002009-07.2019.8.11.0086 Reclamante: Edson Martins Baltieri e Ana 

Maria Freitas dos Santos e Silva Martins Baltieri Reclamada: CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A., JGA Tour Viagens e Turismo Ltda 

e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do 

acordo celebrado entre as partes (id. 31039093), opino pela homologação 

do referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por 

meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 

3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio 

de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________
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_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000162-38.2017.8.11.0086 Reclamante: Rosivaldo da Silva Reclamada: Oi 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 29136455] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 29735242], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1001834-13.2019.8.11.0086 Reclamante: ELAINE LIMA DE SOUZA 

Reclamado: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL Reclamado: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste juízo, porém há situações preliminares que se revelam, 

na espécie, prejudiciais ao mérito. Trata-se de ação de ação de rescisão 

contratual com restituição de valores e indenização por danos morais, 

proposta por Elaine Lima de Souza em desfavor de Sicoob Credisul e 

Ponta Administradora De Consórcios Ltda. Afirma a Autora que em 

25/05/2018 aderiu ao consórcio nº 0065133788, Grupo 000981, cota nº 

0394, sob a promessa de que após a contemplação, o valor aderido seria 

creditado na conta da Reclamante, independentemente da destinação do 

crédito. Aduz que após pagar quatro parcelas e ofertar um lance no valor 

de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), foi contemplada, no entanto, 

somente após a contemplação da carta de crédito foi cientificada de que 

os valores seriam liberados por etapas, de acordo com o andamento da 

obra e medições realizadas pelo engenheiro da Requerida. Assim, afirma 

que foi induzida a erro, visto que lhe foi ofertada uma propaganda do 

produto totalmente enganosa. Por fim, assevera que buscou resolver o 

imbróglio junto ao Procon local, contudo, não obteve êxito em seu intento, 

requerendo então, na oportunidade, a declaração de nulidade do negócio 

jurídico pactuado entre as partes, a restituição dos valores adimplidos nas 

parcelas, bem como indenização de cunho moral. A primeira Requerida, 

em síntese, preliminarmente pugnou (i) pela ilegitimidade passiva e (ii) pela 

inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, e no mérito afirma 

que somente intermediou a aquisição de quotas de consórcio, visto que 

não faz parte da relação jurídica existente entre a Autora e a 

administradora Ponta, asseverando, ainda, que a Autora teve ciência das 

regras básicas que regem o consórcio, tendo a preposta da cooperativa 

explicado os ditames do negócio contratado. Pugna, ao final, pela 

improcedência da ação. A segunda Reclamada, por sua vez, afiança que 

a Autora, mesmo antes da formalização contratual, tinha conhecimento do 

conteúdo do contrato, apresentando, na oportunidade, uma declaração, 

em tese, consentida pela Reclamante, qual aponta a concordância desta 

com as cláusulas do contrato de adesão. Assevera que a Requerente não 

efetuou o lance como exposto na inicial, tendo esta, inclusive, solicitado o 

cancelamento de sua cota de consórcio. Por fim, sustenta que não houve 

qualquer descumprimento da Lei por parte da Requerida, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. O artigo 292, inciso II do 

Código de Processo Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida.” In casu, a Autora pretende, além da indenização 

por danos morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que 

consequentemente culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o 

pedido de cunho extrapatrimonial, tem-se que somente o valor do contrato 

objeto da rescisão ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos 

pela Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a 

extinção do feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, 

inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que 

fosse o caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do 

proveito econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 

do FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos 

presentes autos a Promovente pretende, não só a restituição dos valores 

pagos, mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, 

sendo intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da 

rescisão contratual, deixar de pagar as demais prestações que se 

comprometeu a pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico 

almejado remonta a expressiva cifra de R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais), sem contar com o valor pleiteado a título de danos 

morais. Nesse sentido, JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM 

RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO 

NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o 
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Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. (...). II. Em que 

pese sua excelência ter utilizado o fundamento do interesse econômico 

buscado para afastar a preliminar de incompetência, aquele não é o 

entendimento predominante na jurisprudência, inclusive nas Turmas 

recursais. Caso o valor do contrato supere o valor de alçada, em se 

tratando de pedido de rescisão, a competência não é dos juizados. 

(Acórdão n.1163058, 07360989320188070016, Relator: CARLOS 

ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 

09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 

07307209320178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

27/03/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 

(Acórdão n.1080343, 07016314920178070008, Relator: ARNALDO 

CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 

13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). III. Recurso conhecido, 

preliminar acolhida e, no mérito, provido. (TJ-DF 07509806020188070016 

DF 0750980-60.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data 

de Julgamento: 29/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) . JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. 

REVISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. 

VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR 

DE ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no 

art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende 

discutir a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, deve corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do 

CPC). 3. A pretensão da autora não se limita somente à restituição dos 

valores, uma vez que pretende modificação de cláusula contratual para 

que os recorridos sejam condenados ao pagamento de multa moratória. 4. 

Valor do contrato (R$ 97.105,17),superando em muito o limite de alçada 

dos juizados, leva à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à 

parte autora as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 

(...) (TJ-DF - RI: 07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA 

SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada)”; “PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o valor da 

causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000838-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENE IRENE DA ROSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000838-83.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: IDILENE IRENE DA ROSA - ME 

EXECUTADO: PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA - ME Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial proposta por IDILENE IRENE DA ROSA - ME 

em face de PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA – ME. A parte Autora 

foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias (Id. 

22462614), entretanto, deixou transcorrer o prazo fixado sem cumprir a 

diligência. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação 

imprescindível para o regular prosseguimento do feito, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a sua extinção. Pelo exposto, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase, em 

consonância ao disposto no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130350 Nr: 2635-43.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para a fim de que se manifestar na fase 

do art. 422 do Código de Processo Penal, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135871 Nr: 98-40.2020.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Monteiro Machado, Jaine Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu MURILO MONTEIRO MACHADO, devidamente 

qualificado às fls. 3 dos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão em 

regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à 

proporção de 1/30 avos do salário mínimo vigente na época dos fatos, 

pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o 

ABSOLVO da acusação quanto à prática do crime previsto pelo artigo 35 

da mesma Lei, forte no artigo 386, II do CPP, concedendo-lhe o direito de 

recorrer em liberdade desta sentença; ABSOLVO também a ré JAINE 

SILVA CAMPOS de todas as acusações que lhe foram irrogadas neste 

feito, forte no artigo 386, incisos V e II do CPP.Expeça-se alvará de soltura 

para que o réu Murilo Monteiro Machado seja imediatamente colocado em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Condeno o réu, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais. P.R.I.C.Certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se guia de execução penal definitiva do réu 

condenado, e instaure-se o respectivo processo de execução penal, a 

ser remetido ao Juízo da Vara de execuções penais onde o réu tenha 

domicílio.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados e comunique-se, ainda, ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os 

fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2019.ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136963 Nr: 775-70.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Bernadino da Silva, Sidney Jose de 

Arruda, Edson Francisco Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Sidney José de Arruda, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, 

“caput” da Lei 11.343/06.

 O denunciado foi devidamente notificado (fl. 97) e apresentou defesa 

preliminar às fls. 102/102v°, reservando-se no direito de manifestar-se 

quanto ao mérito, ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 249, de 16 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, designo o dia 06 de maio de 2020, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Cite-se e intime-se o acusado.

Intimem-se, ainda, as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-66.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000388-66.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: DAIANY CHRIS DI MARTINI CAMARGO Vistos. Analisando 

detidamente os autos verifico que a parte autora não promoveu o 

recolhimento das custas judiciais respectivas, razão pela qual DETERMINO 

a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE A INICIAL, 

trazendo à colação o comprovante de recolhimento da Guia de 

Arrecadação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Xavantina, 17 de abril de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-95.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDILA MARIA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000108-95.2020.8.11.0012 REQUERENTE: EDILA MARIA DA CUNHA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar acerca da possibilidade 

de acordo. Prazo de 20 dias. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000363-53.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA DE OLIVEIRA PAULA PALLEZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000363-53.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: HERICA DE OLIVEIRA PAULA PALLEZA REQUERIDO: 

EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA e outros (2) D E C I S Ã O Vistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HERICA DE OLIVEIRA 

PAULA PALLEZA contra suposto ato ilegal da autoridade coatora EVELIN 

VALQUIRIA SOARES DA SILVA, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Narra a impetrante, em apertada síntese, que logrou aprovação em 

concurso público (Edital n.º 01/2017) promovido pelo Estado de Mato 

Grosso para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, Área de 

Nutrição (merendeira). Afirma ainda que em 24 de janeiro de 2020 houve 

sua nomeação para o cargo (DOE 27.677), razão pela qual, por exigência 

editalícia, teve que se submeter a diversos exames médicos a fim de 

comprovar a sua aptidão para o exercício da função. Ocorre que, 

segundo sustenta a impetrante, foi exigido exame complementar que não 

estaria previsto no edital ou mesmo na instrução normativa que disciplina o 

tema no âmbito da Administração Estadual. Neste ínterim, após realizado o 

referido exame, a impetrante foi considerada inapta, uma vez que 

possuiria “alterações de coluna que comprometem a capacidade 

laborativa, pois o periciando não poderá carregar peso e fazer 

movimentos bruscos e que exijam esforços de membros superiores, 

ações necessárias para o exercício das atribuições do cargo”. Neste 

contexto, pleiteia a impetrante, “seja concedida LIMINARMENTE a tutela 

pleiteada, para o fim de determinar que a autoridade coatora refaça o 

laudo pericial dando-se relevo às considerações emitidas pelos 

especialistas dos laudos, de modo a não exigir regra fantasiosa e nem 

julgar por documento não exigido em edital, para o fim de avaliar e julgar 

apta a impetrante à tomar posse imediata no cargo de Apoio Administrativo 

Educacional – Nutrição (merendeira), no Município de Nova Xavantina/MT, 

e/ou assegurar o direito à posse mesmo após o termo ad quem de 

validade do concurso especificado no edital”. Os autos vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO 

a petição inicial e sua respectiva emenda e DETERMINO à Secretaria da 

Vara que promova a retificação do polo passivo do processo. A 

concessão da medida liminar exige a demonstração da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na 

hipótese dos autos, a probabilidade do direito está devidamente 

demonstrada. Isso porque, analisando todo o contexto fático relatado, bem 

como o direito aplicável, especialmente as regras editalícias e as 

instruções normativas que regulamentam o tema, pode-se concluir, de 

modo perfunctório, que a eliminação da impetrante do certame violou o 

princípio da legalidade. A uma, porque o exame que deu ensejo à 

eliminação foi exigido a par de qualquer previsão legal, o que já permite 

supor a ilegalidade da medida. A duas, porque se não há exigência legal 

de que o cargo exija esforço físico considerável, não poderia a impetrante 

ser alijada do certame por não dispor de aptidão física para o desempenho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 251 de 389



de atividades que a exijam. De outro vértice, quanto ao perigo de dano, 

tenho que também se mostra presente. Com efeito, a alijamento 

aparentemente indevido da impetrante do cargo para o qual logrou êxito 

em concurso público certamente viabilizará a nomeação de outro 

candidato a seu lugar, causando assim prejuízo ao erário, que, mesmo 

contando com quantidade limitada de vagas para o cargo, terá que arcar 

com agentes públicos excedentes , já que uma vez nomeado novo 

candidato e havendo concessão da segurança no presente mandamus, 

haverá dois agentes desempenhando a mesma função e percebendo 

remuneração de forma a onerar indevidamente os cofres públicos. 

Saliento ainda que a eliminação da impetrante se deu exclusivamente em 

decorrência do exame médico exigido a despeito de qualquer previsão 

legal, de modo que, uma vez concedida a segurança, nenhum outro 

impedimento obstará a assunção do cargo, motivo pelo qual, na análise do 

pleito liminar, plenamente viável a determinação de assunção de posse do 

cargo em favor da impetrante. Ante o exposto, forte em tais fundamentos 

de fato e de direito, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para o fim de 

DETERMINAR a nomeação e posse da impetrante, desde que obedecida a 

ordem de classificação do concurso, a fim de que, cumpridas as 

disposições legais atinentes ao ingresso no cargo público, possa assumir 

as atribuições da função de Apoio Administrativo Educacional, Área de 

Nutrição (merendeira), o que faço com arrimo no 7º, III, da Lei 12.016/09, e 

art. 300 do Código de Processo Civil. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias apresentes as informações 

necessárias ao esclarecimento dos fatos. INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso por meio do seu órgão de representação processual para cumprir 

a decisão, e para, querendo, ingresse no feito. Após, vista dos autos ao 

MP para parecer. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 17 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001155-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001155-41.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: FRANKLYN 

MONTEIRO LUZ Vistos. Considerando que o requerido se encontra preso, 

bem como que não constituiu advogado para representa-lo nos autos, 

tornando-se, portanto, revel, imperiosa a nomeação de curador especial, 

conforme impõe o art. 72, II do CPC. Neste contexto, a fim de regularizar a 

representação processual, NOMEIO o causídico Dr. Sebastião Carlos 

Toledo, para desempenhar o munus, ficando desde já arbitrado em favor 

do mesmo o equivalente a 1 (um) URH, como remuneração pelo serviço 

prestado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 22 

de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 3429 Nr: 28-23.1998.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO FRANCISCO 

CLEMENTE, PAULO ROBERTO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16393

 [...]Ante todo o exposto, INDEFIRO em parte os pedidos contidos na 

petição de fls. 688/693, declarando que a penhora no rosto dos autos da 

ação de consignação (Cód. 276657 – Barra do Garças/MT) é eficaz e 

pode sim atingir a viúva meeira.

Quanto aos Embargos de Declaração, acolho a alegação de omissão, para 

reconhecer excesso da execução da penhora no rosto dos autos da ação 

de consignação (Cód. 276657 – Barra do Garças/MT), no valor de R$ 

101.876,10 (cento e um mil, oitocentos e setenta e seis reais, e dez 

centavos), devendo tal montante ser deduzido do valor total da dívida.

 Considerando que já foi expedido anteriormente alvará no valor de R$ 

278.984,00 (fl. 749), expeça-se novo Alvará em favor do Exequente sobre 

o valor total remanescente, deduzindo-se, entretanto, o valor de R$ 

101.876,10 (cento e um mil, oitocentos e setenta e seis reais, e dez 

centavos).

Após, considerando que a dívida do Espólio possivelmente ainda não 

estará totalmente quitada, intime-se o Exequente, na pessoa do advogado 

Dr. Sebastião Carlos Toledo (fl. 756), via DJe, para que informe, no prazo 

de 10 dias, se ainda há algum débito por parte do Espólio, trazendo aos 

autos, se for o caso, a planilha atualizada de débitos, já considerando a 

quantia levantada e o valor de 101.876,10 (cento e um mil, oitocentos e 

setenta e seis reais, e dez centavos), sob pena de extinção e 

consequentemente o levantamento dos imóveis penhorados.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina, 20 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119194 Nr: 4882-25.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FREITAS TERRA, EVERALDO 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:6259-B-MT

 Visando readequar a pauta deste juízo, considerando a recém chegada 

deste magistrado à Comarca, residgno a audiência para o dia 05 de maio 

de 2020, às 16h30min. Intimem-se. Requisitem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25667 Nr: 115-27.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR ANTÔNIO BERTÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 [...] Diante de todo exposto:

1. ANULO a audiência de instrução realizada em 17 de fevereiro de 2009 

(fl. 68).

2. HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 319 à 338 e seu complemento de fls. 

382 à 385, ao mesmo tempo que INDEFIRO o pedido de complementação 

do laudo formulado pela parte Requerida, por entender não ser útil, 

relevante e pertinente (art. 470, I, do CPC).

 3. INDEFIRO também o pedido formulado pela parte Requerida (fls. 

276/278 e 392-v) no sentido de ordenar ao autor que traga aos autos a 

documentação indicada, por se tratar exclusivamente de ônus da prova 

que compete a quem alega, podendo incidir daí, eventualmente, suas 

consequências processuais.

4. Designo audiência de Instrução, para tomar depoimento pessoal da 

parte autora e inquirição de testemunhas, para o dia 15/07/2020, às 

13h30min (hora local), a realizar-se na sala de audiências da 1ª Vara de 

Nova Xavantina. Intime-se pessoalmente o Autor através de mandado, 

bem como as partes, através de seus advogados, via DJe, para 

apresentarem, no prazo de 10 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO, rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, cabendo aos advogados das partes 

intimá-las do dia, hora e local da audiência, observando-se as disposições 

contidas no art. 455 e parágrafos do CPC. À secretaria para incluir em 

pauta.

5. Por fim, anoto que a parte Autora, no mesmo prazo acima, deverá trazer 

aos autos cópia da matrícula atualizada ou certidão de localização do 

imóvel objeto de usucapião, que demonstre estar registrado e localizado 
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na Comarca de Nova Xavantina, eis que o documento de fl. 15/16 indica 

que a área maior onde se encontra a área usucapienda situa-se na 

Comarca de Barra do Garças/MT, o que, em tese, ensejaria o declínio de 

competência, por ser absoluta (art. 47, 1º, do CPC; (TJ-MT. CC 9027/2014, 

Relator Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, 1ª Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 

15/08/2014).

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 2487-41.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTUNES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte 

requerida PAULO ANTUNES FERNANDES ao pagamento de R$ 16.290,17 

(dezesseis mil, duzentos e noventa reais, e dezessete centavos), devido 

ao Autor Banco do Brasil S/A, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o dia 31/10/2007, (dia do vencimento – art. 397 do Código 

Civil), e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 

STJ).

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta no patamar de 10% (dez por cento) 

do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado a sentença e decorrendo mais de 15 (quinze) dias 

sem pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61759 Nr: 248-93.2013.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTANILIA CARDOSO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ABREU CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Desta feita, antes de mais nada, intime-se a parte Autora, via DJe, 

para que traga aos autos, no prazo de 10 dias, o número correto e 

completo do CPF da parte Requerida ANTÔNIO DE ABREU CARDOSO, 

informando ainda sua filiação e data de nascimento, devendo informar 

ainda o número do imóvel em que ANTÔNIO DE ABREU pode ser localizado 

(Rua Waldir Rabelo, Barra do Garças/MT), o nome do bairro e eventual 

ponto de referência, a fim de ser localizado e citado.

 Aportando aos autos o endereço correto, expeça-se de logo carta 

precatória com finalidade de citação, com as advertências de praxe.

Ainda, considerando que a confrontante Maria das Graças Gonçalves não 

foi citada, por não ter o oficial de justiça localizado o endereço, deverá a 

parte Autora informar o endereço corretamente nos autos, no mesmo 

prazo acima, para que possa ser devidamente intimada ou, caso prefira, 

poderá trazer aos autos declaração assinada pela confrontante Maria das 

Graças, com firma reconhecida em cartório, de que não possui interesse 

na causa.

 Tomadas as providências acima, e não sendo o Requerido Antônio de 

Abreu Cardoso localizado, retornem os autos conclusos para efetivar 

pesquisas nos bancos de dados conveniados com o Poder Judiciário de 

Mato Grosso, caso advenham informações corretas do CPF, com o fim de 

tentar localizar seu endereço.

 Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63813 Nr: 2551-80.2013.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIRGINIO DE ARAÚJO, DORALICE SOUZA 

DE OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 [...] Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para fim de:

A) CONCEDER, em confirmação à tutela de urgência, a guarda definitiva do 

infante Matheus Santos Silva de Souza Araújo aos avós paternos 

RAIMUNDO VERGÍNIO DE ARAÚJO e DORALICE SOUZA DE OLIVEIRA;

B) HOMOLOGAR o acordo celebrado entre as partes às fls. 70 e 71, 

concernente ao direito de visitas o direito de visitas do menor por sua 

genitora.

Expeça-se o Termo de Guarda Definitiva, mediante Termo de 

Compromisso, na forma dos arts. 32 e 170 do ECA.

Intime-se a parte Autora via DJe (procuração de fl. 127).

Considerando a renúncia da advogada (fl. 76), intime-se a Requerida 

Carina Santos Silva pessoalmente no endereço fornecido à fl. 116. Caso 

não seja localizada, expeça-se Edital de intimação com prazo de 15 dias.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o processo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60028 Nr: 1068-49.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOEX COMERCIO ATACADISTA DE 

FERRAGENS LTDA, LEVI BARBOSA DE MORAIS, ISAIAS RAMOS PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1068-49.2012.811.0012

Código nº 60028

DECISÃO

 Vistos.

Translade-se para estes autos a sentença proferida nos Embargos à 

Execução nº 60266.

Após, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina, 22 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 1340-43.2012.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOEX COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS 

LTDA, LEVI BARBOSA DE MORAIS, ISAIAS RAMOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:13.180-E/MT, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14.848-MT

 [...] Diante do exposto, forte nos fundamentos acima aduzidos, julgo sem 

resolução do mérito os presentes embargos, nos termos do art. 485, X, do 

Código de Processo Civil, para REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos por AÇOEX COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA e 

OUTROS em face de BRADESCO S/A, com fundamento no art. art. 917, § 

4º, I, do CPC/15, determinando assim o prosseguimento do processo de 

execução Cód. 60028.
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 CONDENO o Embargado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, este último que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico da causa principal.

Por fim, translade-se cópia da presente sentença aos autos principais, 

para que possa seguir o seu curso regular, intimando-se o Exequente 

para requerer o que de direito no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo recursal, promova-se o desapensamento dos autos e 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000363-53.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA DE OLIVEIRA PAULA PALLEZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA (IMPETRADO)

ANELICE IZABEL WISNIESKI DOS SANTOS (IMPETRADO)

Rejane Cesario Lndote (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000363-53.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: HERICA DE OLIVEIRA PAULA PALLEZA REQUERIDO: 

EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA e outros (2) D E C I S Ã O Vistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HERICA DE OLIVEIRA 

PAULA PALLEZA contra suposto ato ilegal da autoridade coatora EVELIN 

VALQUIRIA SOARES DA SILVA, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Narra a impetrante, em apertada síntese, que logrou aprovação em 

concurso público (Edital n.º 01/2017) promovido pelo Estado de Mato 

Grosso para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, Área de 

Nutrição (merendeira). Afirma ainda que em 24 de janeiro de 2020 houve 

sua nomeação para o cargo (DOE 27.677), razão pela qual, por exigência 

editalícia, teve que se submeter a diversos exames médicos a fim de 

comprovar a sua aptidão para o exercício da função. Ocorre que, 

segundo sustenta a impetrante, foi exigido exame complementar que não 

estaria previsto no edital ou mesmo na instrução normativa que disciplina o 

tema no âmbito da Administração Estadual. Neste ínterim, após realizado o 

referido exame, a impetrante foi considerada inapta, uma vez que 

possuiria “alterações de coluna que comprometem a capacidade 

laborativa, pois o periciando não poderá carregar peso e fazer 

movimentos bruscos e que exijam esforços de membros superiores, 

ações necessárias para o exercício das atribuições do cargo”. Neste 

contexto, pleiteia a impetrante, “seja concedida LIMINARMENTE a tutela 

pleiteada, para o fim de determinar que a autoridade coatora refaça o 

laudo pericial dando-se relevo às considerações emitidas pelos 

especialistas dos laudos, de modo a não exigir regra fantasiosa e nem 

julgar por documento não exigido em edital, para o fim de avaliar e julgar 

apta a impetrante à tomar posse imediata no cargo de Apoio Administrativo 

Educacional – Nutrição (merendeira), no Município de Nova Xavantina/MT, 

e/ou assegurar o direito à posse mesmo após o termo ad quem de 

validade do concurso especificado no edital”. Os autos vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO 

a petição inicial e sua respectiva emenda e DETERMINO à Secretaria da 

Vara que promova a retificação do polo passivo do processo. A 

concessão da medida liminar exige a demonstração da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na 

hipótese dos autos, a probabilidade do direito está devidamente 

demonstrada. Isso porque, analisando todo o contexto fático relatado, bem 

como o direito aplicável, especialmente as regras editalícias e as 

instruções normativas que regulamentam o tema, pode-se concluir, de 

modo perfunctório, que a eliminação da impetrante do certame violou o 

princípio da legalidade. A uma, porque o exame que deu ensejo à 

eliminação foi exigido a par de qualquer previsão legal, o que já permite 

supor a ilegalidade da medida. A duas, porque se não há exigência legal 

de que o cargo exija esforço físico considerável, não poderia a impetrante 

ser alijada do certame por não dispor de aptidão física para o desempenho 

de atividades que a exijam. De outro vértice, quanto ao perigo de dano, 

tenho que também se mostra presente. Com efeito, a alijamento 

aparentemente indevido da impetrante do cargo para o qual logrou êxito 

em concurso público certamente viabilizará a nomeação de outro 

candidato a seu lugar, causando assim prejuízo ao erário, que, mesmo 

contando com quantidade limitada de vagas para o cargo, terá que arcar 

com agentes públicos excedentes , já que uma vez nomeado novo 

candidato e havendo concessão da segurança no presente mandamus, 

haverá dois agentes desempenhando a mesma função e percebendo 

remuneração de forma a onerar indevidamente os cofres públicos. 

Saliento ainda que a eliminação da impetrante se deu exclusivamente em 

decorrência do exame médico exigido a despeito de qualquer previsão 

legal, de modo que, uma vez concedida a segurança, nenhum outro 

impedimento obstará a assunção do cargo, motivo pelo qual, na análise do 

pleito liminar, plenamente viável a determinação de assunção de posse do 

cargo em favor da impetrante. Ante o exposto, forte em tais fundamentos 

de fato e de direito, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para o fim de 

DETERMINAR a nomeação e posse da impetrante, desde que obedecida a 

ordem de classificação do concurso, a fim de que, cumpridas as 

disposições legais atinentes ao ingresso no cargo público, possa assumir 

as atribuições da função de Apoio Administrativo Educacional, Área de 

Nutrição (merendeira), o que faço com arrimo no 7º, III, da Lei 12.016/09, e 

art. 300 do Código de Processo Civil. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias apresentes as informações 

necessárias ao esclarecimento dos fatos. INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso por meio do seu órgão de representação processual para cumprir 

a decisão, e para, querendo, ingresse no feito. Após, vista dos autos ao 

MP para parecer. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 17 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-07.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MOWTREZOR MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000918-07.2019.8.11.0012 REQUERENTE: PATRICIA MOWTREZOR 

MAGALHAES REQUERIDO: INSS Vistos. Inicialmente, DEFIRO o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do CPC. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente 

exordial. Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela 

concessão de liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à 

percepção dos proventos decorrentes da aposentaria por idade rural. Em 

um juízo de cognição não exauriente, infere-se dos autos que os 

pressupostos para a concessão da tutela antecipada de urgência ora 

pleiteada não se encontram presentes, conforme dispõe o artigo 300 do 

CPC. No caso, os elementos probatórios coligidos aos autos não permitem, 

por si só, com razoável grau de verossimilhança, supor que ao final do 

processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, sendo necessário, 

portanto, uma maior dilação probatória para elucidação dos fatos. Impende 

destacar, ainda, que a decisão da autarquia previdenciária tem natureza 

jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos atributos da 

presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, competindo assim à 

parte prejudicada, demonstrar cabalmente a existência de qualquer vício 

capaz de infirmá-lo, sendo necessária a oitiva de testemunhas para 

corroborar a tese firmada pelo autor da demanda. Assim, por ora, 

INDEFIRO a tutela antecipada requerida. CITE-SE o Requerido para que 

integre a lide e conteste a ação no prazo legal. Sendo o caso, proceda o 

(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, 

intime-se a autora para apresentação de impugnação. Após, voltem-me os 
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autos conclusos para saneamento. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Nova Xavantina, 22 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001338-12.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001338-12.2019.8.11.0012 REQUERENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Trata-se de 

Ação Previdenciária proposta por PEDRO ALVES DE SOUZA , em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe. Considerando os 

documentos acostados aos autos pela parte autora, verifico que foram 

preenchidos os requisitos legais. Assim, forte na competência excepcional 

do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial. No que 

tange ao pleito de tutela de urgência, vale destacar que para sua 

concessão necessária a demonstração da probabilidade do direito e o 

perigo de dano. Na hipótese, a probabilidade do direito não se encontra 

demonstrada. Isso porque, os documentos acostados aos autos, embora 

indiquem que a parte autora é portadora da patologia alegada, não permite 

concluir automaticamente que esteja inapto ao trabalho. Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA o que faço com arrimo no art. 300 do Código de Processo 

Civil. Com efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que: I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato; II - a citação do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia 

judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta 

pela Procuradoria-Geral Federal; III - priorizem a concentração das 

perícias, viabilizando a participação da assistência técnica das partes; IV - 

também ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, 

fazer juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo 

eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas. Ademais, 

infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se de 

natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil. Assim, desde já, 

pelos fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o NOMEIO como médico perito Dr. 

Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu, com endereço profissional no Hospital 

Municipal de Nova Xavantina – MT, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente desta nomeação para conhecimento, devendo informar data 

para realização da respectiva perícia médica e, em seguida, apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos. Desde já 

fixo a título de honorários periciais o importe de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). Com a juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por 

intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos 

autos para, querendo contestação a presente demanda e, na mesma 

oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar acerca do 

laudo pericial. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar acerca do 

laudo pericial. Faculta-se às partes a apresentação de outros quesitos e 

indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nova Xavantina/MT. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito ANEXO - 

QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE 

AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS 

GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II - 

DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos 

específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos 

em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de 

auxílio-doença: a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação 

funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? 

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de 

trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente 

causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se 

o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) 

periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que 

causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? d) 

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 

encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas 

funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não 

passíveis de cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força 

muscular está mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? 

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das 

situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à 

sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade 
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laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) 

impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido 

para o exercício de qualquer atividade? VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA 

PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado 

o exame) VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS 

DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame) Local e Data 

Assinatura do Perito Judicial Assinatura do Assistente Técnico da Parte 

Autora (caso tenha acompanhado o exame) Assinatura do Assistente 

Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000651-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SAADALLAH SAAD (EXECUTADO)

LETICIA MARIA DA SILVA SAAD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO(A))

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000651-69.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO REQUERIDO: 

FERNANDO SAADALLAH SAAD e outros Vistos. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do Exequente a fim de DETERMINAR a lavratura de Termo de 

Penhora do imóvel matriculado sob o n.º 4.418 do CRI de Nova Xavantina, 

devendo o Executado ser devidamente cientificado do ato. Ainda, 

considerando que houve substancial alteração da pretensão econômica 

da causa, PROMOVO a readequação do valor da causa para o importe de 

R$ 9.922,907,70 (nove milhões novecentos e vinte e dois mil novecentos e 

sete reais e setenta centavos) e, por consequência, DETERMINO à parte 

autora o recolhimento das custas judiciais complementares no prazo de 20 

(vinte) dias, não havendo que se falar em isenção, sob pena de extinção e 

arquivamento. Oficie-se o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova 

Xavantina, nos autos do Processo de Cód. 74, para que os eventuais atos 

de expropriação lá praticados sejam aproveitados nos autos da presente 

demanda, por imperativo do princípio da economia processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000434-55.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BALBINOT OAB - SC39165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000434-55.2020.8.11.0012 REQUERENTE: RUTE OLIVEIRA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dano sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 22 de 

abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-27.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI RODRIGUES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000410-27.2020.8.11.0012 REQUERENTE: LUZENI RODRIGUES DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais. Em tempo, DEFIRO o Benefício da Gratuidade de Justiça 

por restar demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora. 

CITE-SE a autarquia previdenciária para integra a lide e, no prazo legal, 

apresentar resposta. Realizada a audiência de conciliação e não havendo 

autocomposição da lide, a parte requerida deverá apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis. Com a contestação, oportunize-se à parte 

autora a apresentação de réplica. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000429-33.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILDA DA SILVA GOMES OAB - MT19978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO 2º OFÍCIO NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000429-33.2020.8.11.0012 REQUERENTE: IOLANDA DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: CARTÓRIO 2º OFÍCIO NOVA XAVANTINA Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais. Em tempo, DEFIRO o Benefício da Gratuidade de Justiça 

por restar demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora. 

INTIME-SE o Ministério Público a fim de que se manifeste no prazo legal. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000504-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES OAB - GO41189 

(ADVOGADO(A))

MILLA MATIAS DE MELO OAB - GO45265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000504-43.2018.8.11.0012 REQUERENTE: NOVA ROCHA INDUSTRIA DE 

TINTAS LTDA. REQUERIDO: ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP Vistos. 

Cuidam os autos de Ação Monitória ajuizada por NOVA ROCHA 

INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA em face de ROGERIO PEREIRA DE 

ARAÚJO-EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a parte 

autora que é credora da quantia de R$ 17.910,64 (dezessete mil 
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novecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), consubstanciada 

em 07 (sete) duplicatas mercantis, devidamente discriminadas na peça 

inaugural. Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos 

monitórios em que alega que a empresa se encontra em recuperação 

judicial, razão pela qual haveria de ser reconhecida a incompetência deste 

juízo para processar e julgar a demanda; a extinção do processo, uma vez 

que o crédito exigido deveria se submeter ao processo de recuperação 

judicial; ilegitimidade passiva e; suspensão da ação monitória pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, à vista do deferimento do processamento da 

recuperação judicial. Instada a se manifestar, a parte autora refutou os 

argumentos da parte requerida e, ainda, pugnou pelo reconhecimento da 

revelia, uma vez que não teria havido defesa direta no que tange ao 

mérito. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, considerando que a resolução da causa perpassa 

apenas pela produção de prova documental, suficientemente produzidas 

no curso do processo, lanço mão do julgamento antecipado do mérito. I – 

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO 1) EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA Sustenta 

a Embargante que a competência para processar e julgar a presente 

demanda seria do juízo universal onde se processa a recuperação judicial. 

A questão, no entanto, é absolutamente inócua, porquanto o juízo onde se 

processa a presente demanda é a mesma onde tem o curso o processo 

de recuperação judicial. Ainda que assim não fosse, cuidando-se de ação 

monitória (ação de conhecimento) o processo deve ter seu curso regular 

no juízo de origem até que seja apurada a liquidez e exigibilidade do 

crédito, quando então a competência para os atos expropriatórios passa a 

ser do juízo universal, conforme art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005. Com 

isso, REJEITO a preliminar em tela. 2) EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO – 

SUJEIÇÃO DO CRÉDITO à RECUPERAÇÃO JUDICIAL No que cerne ao 

ponto ora aventado, as mesmas razões declinadas no tópico anterior 

podem ser novamente invocadas. Isso porque, segundo entendimento 

pacífico da jurisprudência, apenas após a apuração do crédito é que se 

deve remetê-lo ao juízo da recuperação judicial, senão vejamos: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

INADIMPLEMENTO. AUSENCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU 

IMPEDITIVO DO DIREITO CREDITÍCIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ATRATIVIDADE DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. Devedor que não se desincumbiu de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do credor, corroborado por 

contratos e notas de locação, bem como e-mails. Recuperação judicial que 

não atrai a ação monitoria, que deve ser processada no juízo de origem 

até a apuração da liquidez do crédito (Lei 11.101/05, 6º, parágrafo 1º). 

Conhecimento e desprovimento do recurso". (TJ-RJ - APL: 

00062617620168190046, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, 

Data de Julgamento: 22/01/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) 

Assim, também REJEITO a preliminar em questão. 3) ILEGITIMIDADE 

PASSIVA A questão da ilegitimidade passiva, por sua vez, não encontra 

nenhuma pertinência. Isso porque, a ação monitória em questão foi 

ajuizada exclusivamente em face da pessoa jurídica responsável pelo 

pagamento das duplicadas objeto da causa, de modo que atendida está a 

pertinência subjetiva da demanda. REJEITO, portanto, a preliminar em tela. 

4) SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA Por derradeiro, superando as 

prejudiciais de mérito alegadas pela parte requerida, tenho que, muito 

embora a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias seja um imperativo legal, na hipótese dos autos, considerando 

que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi 

proferida em 04/05/2017, resta excedido, e muito, o prazo de suspensão 

legal, razão pela qual não há que se falar, hodiernamente, no 

sobrestamento do processo. Com isso, REJEITO a preliminar ventilada. II - 

DO MÉRITO No que concerne ao mérito da demanda, vale destacar que o 

art. 336, do CPC, dispõe que “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda 

a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir”. Adverte ainda o art. 341, do mesmo Codex, que “incumbe 

também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas...”. Com efeito, na hipótese dos autos, muito embora tenha a 

parte requerida apresentado embargos monitórios e sustentado diversas 

questões prejudiciais, quedou-se absolutamente inerte no que tange ao 

mérito da demanda, em desprestígio ao princípio da 

eventualidade/concentração. Neste contexto, cuidando os autos de 

questão meramente patrimonial e não estando presentes nenhumas das 

exceções revistas nos incisos do art. 341 do CPC, plenamente viável 

considerar integralmente verdadeiras as alegações de fato da parte 

autora. Diante do exposto, CONVERTO a decisão inicial mandamental em 

título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo 

(CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ 17.910,64 (dezessete mil novecentos 

e dez reais e sessenta e quatro centavos), o qual deve ser corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, servindo esta sentença como título executivo judicial, 

nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC. DEFIRO o 

pedido de gratuidade de Justiça em favor da parte requerida. Em face da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º, do Novo CPC), ressalvando-se os benefícios da Gratuidade 

de Justiça. Transitado em julgado, arquivem-se os autos definitivamente. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 22 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLESIANE VICCARI PINTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação das partes, via DJE, das Decisões proferidas 

durante o Plantão Judiciário retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLESIANE VICCARI PINTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus patronos 

constituídos nos autos para que promova a devolução dos grãos 

sequestrados, na quantia e qualidade dos grãos certificados pelo oficial 

de justiça quando da realização do sequestro, na sede da empresa 

IndianaAgri, NO PRAZO DE 48 HORAS, sob pena de fixação de medidas 

coercitivas ou sub-rogatórias.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000414-64.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES FACCHINI FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 
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(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GILBERTO MARTINS PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLESIANE VICCARI PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000414-64.2020.8.11.0012. 

EMBARGANTE: EUCLIDES FACCHINI FILHO EMBARGADO: MF 

TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Vistos. Por ora, 

RATIFICO a decisão proferida pelo Exmo. Juiz Plantonista em todos os 

seus termos. Sem prejuízo, conforme o disposto no art. 139, inciso VIII é 

dito que o juiz poderá determinar, a qualquer tempo, o comparecimento 

pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa. Contudo, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atualmente, adotou medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

sendo que todas as suas atividade estão sendo realizadas em regime de 

teletrabalho, estando estritamente proibido o comparecimento pessoal dos 

servidores ao prédio do fórum. Assim sendo, considerando a urgência 

que o caso requer, DESIGNO para a data de 24/04/2020, às 13h00min., 

horário oficial de Mato Grosso, sessão de VIDEOCONFERÊNCIA para que 

as partes prestem os esclarecimentos pertinentes a este Juízo, 

consignando, desde já, que eventuais pedidos acerca de modificação dos 

efeitos da Tutela serão deliberados após a realização do ato. Esclareço 

que as partes deverão ser representadas neste ato através de seus 

patronos devidamente constituídos. Proceda a Secretaria o necessário 

para intimação dos causídicos, preferencialmente através de contato 

telefônico, o que deverá ser certificado nos autos. A videoconferência 

deverá ser acessada exclusivamente através do l ink 

https://call.lifesizecloud.com/2508706 e a senha para acesso é 24042020. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. Nova 

Xavantina - MT, 22 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DIMAS CARNEIRO OAB - SP91069 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000039-97.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOAQUIM ANTONIO DE 

SOUZA Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, 

todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual 

fato controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento. O 

silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 17 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000427-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR JOAO KLOCZYNSKI (REU)

SONIA REGINA KLOCZYNSKI (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000427-34.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JANDIR JOAO KLOCZYNSKI, 

SONIA REGINA KLOCZYNSKI Vistos. Intime-se a parte exequente para, em 

15 (quinze) dias, dar seguimento ao feito e requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 17 de abril 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-12.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE VARGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000411-12.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:REGINEIDE 

VARGAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-94.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE VARGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-94.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:REGINEIDE 

VARGAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-79.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIELLE DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000413-79.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:GLEYCIELLE 

DUARTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-06.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000198-06.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 784,09 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO Endereço: 

Rua João Maia da Silva, lote 26, QD 01, Boa Vista, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Ceará, 246-282, CENTRO, 

NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 19 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-82.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NERYS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000277-82.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 7.230,61 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO NERYS DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA 15 DE OUTUBRO, SN, MONTES CLAROS, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: JUCELENE 

ANDRADE CASTRO ALVES - ME Endereço: RUA VB 21, QD. 18, 322, 

RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74370-683 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 

09:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 19 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-11.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANI CARLA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPHONE HELP COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (REQUERIDO)

JUMARA DO CARMO ROCHA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-11.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:TIFFANI CARLA 

DA SILVA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDE ALVES 

DINIZ, VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO POLO PASSIVO: 

IPHONE HELP COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-48.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LETICIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000428-48.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:SILVIA LETICIA 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA NUNES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 02/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-04.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE BRITO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000321-04.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 18.100,81 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE GOMES DE BRITO Endereço: 

BARRACO NA BEIRA DO RIO ABAIXO DA ASJONOX, ., ., NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 254, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO e POLO PASSIVO, acima qualificados, para 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 

10:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 21 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001196-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAINOLFO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001196-08.2019.8.11.0012. REQUERENTE: RAINOLFO SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E 

LICENÇA PRÊMIO ajuizados por RAINOLFO SOARES DOS SANTOS em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados. Pois bem. No 

mérito, os pedidos autorais são procedentes, pois verifico que o autor 
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juntou aos autos todos os documentos necessários a fim de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, notadamente com publicação no DOE 

(Diário Oficial do Estado) constando o período de ativa a que tem direito, 

bem como declaração de verbas rescisórias emitidas pela PMMT que 

corroboram com todas as alegações da inicial, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso I do NCPC. Não comporta guarida a alegação 

do requerido sobre a impossibilidade de conversão em pecúnia das 

verbas pleiteadas, uma vez que é perfeitamente cabível a conversão em 

pecúnia da licença -prêmio e férias não gozadas, acrescidas do terço 

constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob 

pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Assim, 

deve incidir ao presente feito o direito do Autor ao recebimento das verbas 

requeridas, atentando-se, no que diz respeito à correção monetária e 

juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de 

observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC), 

conforme jurisprudência de nosso tribunal, a saber: (GRIFO) “EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – 

LICENÇA -PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM 

VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E 

CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É 

cabível a conversão em pecúnia da licença -prêmio e/ou férias não 

gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de 

requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento 

ilícito da Administração. Nesse particular, assegurado o direito do 

Autor/Apelado ao recebimento das verbas requeridas, deve-se atentar, no 

que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos 

Tr ibuna is ,  nos  te rmos do  ar t .  926  do  CPC) .  (N .U 

1007742-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR o 

Requerido ao pagamento dos valores devidos referente a 03 meses de 

licença prêmio, 03 meses de férias não gozadas, 04/12 de férias não 

gozadas referente ao proporcional de 2019 e, terço constitucional das 

férias regulamentares e proporcional, tudo de acordo com o último 

subsídio da ativa cujos valores deverão ser apurados em liquidação de 

sentença por cálculos simples com atualização monetária pelo IPCA -E a 

contar da data de sua convocação para serviço ativo na Guarda 

Patrimonial e juros a contar da citação, sem incidência de imposto de renda 

(súmula 025 e 136 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO 

por sentença a minuta de decisão do Juiz Leigo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001196-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAINOLFO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001196-08.2019.8.11.0012. REQUERENTE: RAINOLFO SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E 

LICENÇA PRÊMIO ajuizados por RAINOLFO SOARES DOS SANTOS em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados. Pois bem. No 

mérito, os pedidos autorais são procedentes, pois verifico que o autor 

juntou aos autos todos os documentos necessários a fim de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito, notadamente com publicação no DOE 

(Diário Oficial do Estado) constando o período de ativa a que tem direito, 

bem como declaração de verbas rescisórias emitidas pela PMMT que 

corroboram com todas as alegações da inicial, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso I do NCPC. Não comporta guarida a alegação 

do requerido sobre a impossibilidade de conversão em pecúnia das 

verbas pleiteadas, uma vez que é perfeitamente cabível a conversão em 

pecúnia da licença -prêmio e férias não gozadas, acrescidas do terço 

constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob 

pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Assim, 

deve incidir ao presente feito o direito do Autor ao recebimento das verbas 

requeridas, atentando-se, no que diz respeito à correção monetária e 

juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de 

observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC), 

conforme jurisprudência de nosso tribunal, a saber: (GRIFO) “EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – 

LICENÇA -PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM 

VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E 

CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É 

cabível a conversão em pecúnia da licença -prêmio e/ou férias não 

gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de 

requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento 

ilícito da Administração. Nesse particular, assegurado o direito do 

Autor/Apelado ao recebimento das verbas requeridas, deve-se atentar, no 

que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos 

Tr ibuna is ,  nos  te rmos do  ar t .  926  do  CPC) .  (N .U 

1007742-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR o 

Requerido ao pagamento dos valores devidos referente a 03 meses de 

licença prêmio, 03 meses de férias não gozadas, 04/12 de férias não 

gozadas referente ao proporcional de 2019 e, terço constitucional das 

férias regulamentares e proporcional, tudo de acordo com o último 

subsídio da ativa cujos valores deverão ser apurados em liquidação de 

sentença por cálculos simples com atualização monetária pelo IPCA -E a 

contar da data de sua convocação para serviço ativo na Guarda 

Patrimonial e juros a contar da citação, sem incidência de imposto de renda 

(súmula 025 e 136 STJ). DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO 

por sentença a minuta de decisão do Juiz Leigo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-35.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA A. B. SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA XAVIER BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010184-35.2015.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANGELA A. B. SILVA - 

ME REQUERIDO: NAYARA XAVIER BATISTA Vistos. Verifico, de ofício, a 

existência de erro material na sentença lançada em mov. ID 31109357. 

Considerando que a parte executada não foi intimada a efetuar o 

pagamento do débito exequendo, como dito em sentença, mas sim intimada 

da audiência de conciliação, conforme certidão de mov. ID 29739499, 

retifico a parte dispositiva da r. sentença para assim constar: Ante o 
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exposto, DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores 

termos para que seja satisfeito o crédito executado na quantia de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Antes, porém, faculto à parte 

autora, no prazo de 05 dias, apresentar memória de cálculo do crédito que 

pretende, devendo atualizar os valores conforme disposto em sentença 

de mov. ID 13233538. Após, com ou sem os valores atualizados, intime-se 

a executada a comprovar o pagamento da quantia da condenação, 

devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, voluntariamente 

no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, a teor 

do artigo 523, §1º, CPC. Promova o senhor gestor a mudança de classe 

processual necessária, uma vez que se trata de execução de título judicial 

(sentença). Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo DESPACHO Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de despacho 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-40.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMARA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001168-40.2019.8.11.0012. REQUERENTE: VALDIMARA BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA propostas por 

VALDIMARA BRITO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, onde a parte 

autora narra, em síntese, que é Escrivã de Polícia Judiciária Civil de Mato 

Grosso, sendo lotada na cidade de Alto Boa Vista-MT, entretanto, 

requereu administrativamente sua remoção para Nova Xavantina, uma vez 

que seu genitor possui idade avançada e é acometido de problemas 

cardíacos crônicos. Assevera ser imperiosa a necessidade de estar 

presente e acompanhando os tratamentos de seu pai, tendo seu pedido 

negado pelo ente, o que motivou a propositura da presente ação. Pois 

bem. O cerne da irresignação, no entanto, está consubstanciado no fato 

de que a parte autora alega necessidade de permanecer junto a seus 

familiares em Nova Xavantina, invocando para isto preceitos 

constitucionais como direito à saúde e dignidade da pessoa humana, tendo 

em vista que seu genitor é portador de idade avançada e acometido de 

doenças graves. Nestas circunstâncias, deve haver ponderação de 

valores, pois se por um lado trata-se a parte autora de agente público, não 

pode ter seus interesses pessoais à prevalência do interesse público, 

pois é incontroverso que no Estado do Mato Grosso há um déficit no 

quadro de servidores do sistema penitenciário, motivo pelo qual a 

distribuição de pessoal é baseada em estudos e análises das situações 

apresentadas nas diversas unidades pelo estado. Todavia e no caso 

específico dos autos, uma vez comprovado, por provas robustas, que o 

genitor da autora encontra-se em estado avançado de idade, além de 

sofrer problemas de saúde graves, necessita de acompanhamento médico 

e fisioterapêutico constantes para o restabelecimento de sua saúde, com 

total dependência de cuidados de terceiros e necessidade da regular 

administração de remédios. Nesse passo, a pretensão perseguida nesta 

ação, como regra, o direito a saúde e dignidade humana, não pode 

sobrelevar em razão do interesse público. No tocante a tal ponto, aliás, 

não é necessário tecer maiores argumentações acerca da prevalência do 

interesse público sobre o particular. No tocante ao requisito dependência, 

a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a dependência 

econômica não é imprescindível à concessão da remoção, devendo ser a 

dependência entendida no seu sentido amplo. Assim e no cotejo de todos 

os elementos até aqui produzidos, verifico ser imperiosa a necessidade de 

remoção da requerente, uma vez que a dependência em questão é para 

garantir o não agravamento da doença de seu genitor. Trago à baila 

jurisprudência correlata: (GRIFO) “EMENTA: PEDIDO DE REMOÇÃO POR 

MOTIVO DE SAÚDE DA GENITORA.COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E DA 

DEPENDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 36, III, B, DA LEI N. 8.112 /90 

PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O servidor público tem direito à 

remoção a pedido, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, 

independentemente do interesse da Administração, desde que seja por 

motivo de saúde do servidor, do cônjuge, do companheiro ou de 

dependente que viva às suas expensas, condicionado à comprovação por 

junta médica oficial. Inteligência do artigo 36 , parágrafo único , inciso III , 

alínea b da Lei n. 8.112 /90. 2. Agravo retido interposto pela União não 

conhecido, em razão da ausência de sua reiteração expressa em sede de 

apelação ou de contrarrazões, descumprido, portanto, o requisito 

constante do art. 523, § 1º, do CPC/1973, vigente à época. 3. 

Comprovado, por provas robustas, que a mãe da autora encontra-se em 

estado comatoso profundo por encefalopatia hipóxico/isquêmica grave e 

necessita de acompanhamento médico, fonoaudiológico, nutricional e 

fisioterápico, com total dependência de cuidados de terceiros, além da 

necessidade de alimentação por sonda e realização frequente de 

aspirações traqueais. 4. No tocante ao requisito dependência, a 

jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a dependência 

econômica não é imprescindível à concessão da remoção, devendo ser a 

dependência entendida no seu sentido amplo. 5. Preenchidos todos os 

requisitos legais para o benefício da remoção por motivo de saúde, tal 

como descrito no art. 36 , parágrafo único , inciso III , alínea b da Lei n. 

8.112 /90, não merece reforma a sentença que determinou a remoção da 

servidora, independentemente do interesse público. TRF-1 - APELAÇÃO 

CIVEL (AC) AC 00005845220084014000 (TRF-1)” Ressalto ainda que em 

decorrência da pandemia por Covid-19 instalada no atual cenário mundial e 

o isolamento social imposto pelo governo contribui de maneira imediata 

para expor seu genitor a uma situação de extrema dificuldade, em razão 

de sua idade avançada e os problemas já descritos neste processo, ao 

passo que a negativa para concessão dos pedidos impactaria diretamente 

a saúde de seu familiar. Desse modo, sendo incontroverso a existência da 

condição de dependência do genitor da autora, uma vez comprovada a 

imperiosa necessidade de remoção para a unidade de Nova Xavantina e 

caracterizada a exceção, tenho que a procedência integral dos pedidos 

deva ser acolhido. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial 

para o fim de DETERMINAR ao estado de Mato Grosso-MT para que 

proceda imediatamente com a remoção da autora para a Cidade de Nova 

Xavantina/MT, independentemente de óbices burocráticos, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA os termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-42.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001045-42.2019.8.11.0012. INTERESSADO: MARINA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por MARINA 

SILVA DOS SANTOS em face de OI S.A, onde a Reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito 

de forma totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a 
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dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação indevida 

de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os 

pedidos da inicial da Reclamante e sustentando que a inserção nos 

cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular ante o 

inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento tempestivo 

de suas dívidas, pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos 

da inicial. Pois bem. Por certo que as provas trazidas ao processo se 

destinam ao julgador, cabendo a ele sua avaliação, não estando obrigado 

a aderir às teses apresentadas pelas partes, podendo, pois, dentro do 

seu livre convencimento, valorá-las de acordo com o contexto da causa, 

da forma que lhe for mais adequada. No caso em comento, verifica-se que 

a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, de 

fazer prova mínima do alegado, pois no meu entendimento a versão 

apresentada é inverossímil e os documentos carreados aos autos frágeis 

e insuficientes a fim de comprovar o aludido. Ademais, verifico que os 

recibos de pagamento colacionados à exordial estão absolutamente 

ilegíveis, motivo pela qual desconsidero para fins do alegado e fortalece a 

versão apresentada pela empresa no que tange ao inadimplemento. Nesta 

toada, tendo em vista que os argumentos expendidos pela reclamante 

carecem de verossimilhança, nego a inversão do ônus da prova, e por 

consequência, verifico que não logrou êxito em apresentar os fatos 

constitutivos de seu direito. Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, I 

do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” Assim, tenho que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que não 

restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços da empresa 

reclamada, sendo a improcedência de todos os pedidos medida de rigor a 

se impor na presente situação. Nesse sentido: (GRIFO) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre 

as partes e a inadimplência do usuário do cartão de crédito, não há que se 

falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do 

direito por parte da instituição financeira em promover a inscrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito do cliente inadimplente. (Ap 

69465/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017)” DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, 

com fulcro no art.487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados à exordial e PROCEDENTES os pedidos contrapostos 

pela empresa Reclamada, para o fim de CONDENAR a parte autora ao 

pagamento do valor de R$ 106,34 (cento e seis reais e trinta e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

a data do ajuizamento desta ação. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA os 

termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-94.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001339-94.2019.8.11.0012. REQUERENTE: LUIZ PEREIRA DA MATA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que 

o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS promovida por LUIZ PEREIRA DA MATA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados. 

Pois bem O pedido autoral é improcedente, senão vejamos. Ressai dos 

autos que a controvérsia da presente lide cinge-se na substituição do 

transformador queimado na unidade consumidora 6/928710 -3 ao qual 

pertence à parte autora, bem como as manutenções necessárias. 

Todavia, verifico que a empresa reclamada logrou êxito em apresentar 

fatos modificativos/extintivos dos direitos do autor, ou seja, comprovou 

que o transformador danificado está localizado na rede particular 

construída pelo requerente, ou seja, não está incorporado ao patrimônio 

da empresa ora reclamada, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, verifico que o próprio autor afirma que a 

instalação se deu por sua conta e dentro de sua propriedade particular. 

Assim, não vislumbro qualquer responsabilidade da empresa demandada, 

uma vez que inexiste qualquer comprovação de que tenha o respectivo 

transformador tornado patrimônio da empresa reclamada. Nesse sentido: 

(GRIFO) “EMENTA: PEDIDO DE REMOÇÃO DE RAMAL DE PROFUNDIDADE 

E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE DO CLIENTE 

EM ARCAR COM OS CUSTOS. REDE INTERNA. SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006233506, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 25/10/2016). TJ-RS - 

Recurso Cível 71006233506 RS (TJ-RS)” Assim, tenho que o presente 

processo não demanda maiores explicações, posto que não restou 

comprovada qualquer falha na prestação de serviços da empresa 

reclamada, sendo a improcedência de todos os pedidos medida de rigor a 

se impor na presente situação. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA os termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-27.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000184-27.2017.8.11.0012. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Não tendo 

a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, mesmo 

tendo sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se inerte e 

não se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da 

inércia do interessado, conforme atesta certidão de id 30890313. Portanto, 

vemos que o abandono da causa pela parte exequente é motivo apto à 

extinção do processo sem resolução de mérito. Insta ainda consignar que, 

nos casos de processos de execução, a jurisprudência pátria solidificou o 

entendimento que desnecessária é a provocação da parte adversa para 

que seja declarado extinto o processo nos casos de abandono. Outro não 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções 
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não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento 

sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex 

officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, 

independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que 

o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no 

prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de 

Processo Civil. O Município apenas manifestou-se quatro meses após a 

intimação.3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser 

observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. 

Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Com essas 

considerações, determino o arquivamento dos autos, com fundamento no 

artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA os termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-43.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASA MUTARI COMERCIO E REPREESENTACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA LOPES MORAIS OAB - MT18039/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASSON BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010425-43.2014.8.11.0012. REQUERENTE: CASA MUTARI COMERCIO E 

REPREESENTACAO REQUERIDO: FERNANDO MASSON BATISTA Vistos, 

etc. Não tendo a parte autora impulsionado o processo quando 

necessário, mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada a 

manifestar a respeito da certidão, a parte manteve-se inerte e não se 

manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia do 

interessado, conforme atesta certidão de id 30891197. Portanto, vemos 

que o abandono da causa pela parte autora é motivo apto à extinção do 

processo sem resolução de mérito. Em virtude do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA os 

termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-86.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000128-86.2020.8.11.0012. AUTOR: ATILES CARDOSO MORAIS 

REQUERIDO: RONILDO DUARTE DA SILVA Considerando que já foi 

apresentada contestação, bem como levando em consideração de que 

não há previsão de quando ocorrerá a normalização das atividades 

forenses em face da Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, 

deixo de designar nova data de audiência de conciliação. Assim, em 

atenção ao princípio da celeridade processual, intime-se a parte autora 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Nova xavantina, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010351-52.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NEVES NEGREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO SÉRGIO DE CASTRO (EXECUTADO)

JACKELLINE A. CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010351-52.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: GENESIO NEVES NEGREIRO 

EXECUTADO: JACKELLINE A. CASTRO, CLÁUDIO SÉRGIO DE CASTRO 

Junto ao ID n. 22004511 a parte exequente apresentou petição 

concordando com a penhora e avaliação dos bens móveis junto ao ID n. 

20646533, a qual perfaz a importância de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos 

reais). Assim, diante do interesse manifestado pela parte exequente em 

relação à adjudicação dos bens penhorados, intime(m)-se o(s) 

executado(s) para que se manifeste(m) acerca do pedido, no prazo de 5 

(cinco) dias. A intimação do(s) executado(s) deverá ser feita na pessoa 

de seu advogado, ou, na ausência ou quando representado pela 

Defensoria, pessoalmente, por carta no endereço em que se efetivou a 

citação ou no último endereço cadastrado nos autos, ou, ainda, por meio 

eletrônico, na hipótese do art. 246, §1º, do Código de Processo Civil. 

Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado 

de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no 

art. 274, parágrafo único. Se o executado, citado por edital, não tiver 

procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação. Havendo 

impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo mesmo prazo. Por fim, 

intime-se o executado para realizar o pagamento do débito remanescente 

no valor de R$ 10.575,36 (dez mil e quinhentos e setenta e cinco reais e 

trinta e seis centavos) ou nomear bens à penhora, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de nova penhora. Intime-se. Cumpra-se. Nova xavantina, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-59.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010109-59.2016.8.11.0012. REQUERENTE: EURISLLEY DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

MOVEIS ROMERA LTDA Intime-se a parte requerida Móveis Romera Ltda 

via AR para constituir novo patrono, no prazo de 15 dias, sob pena de o 
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processo seguir à revelia com fulcro no art. 76, §1º, II, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-38.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CONCEICAO RODRIGUES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR MIGUEL PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010264-38.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: ANTONIO CONCEICAO 

RODRIGUES BATISTA EXECUTADO: EDIGAR MIGUEL PINTO Intime-se a 

parte requerida via AR para manifestar acerca da petição e documentos 

juntados nos IDs n. 27840321 e 27840668, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010019-17.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FURTADO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECY THEREZINHA KASPER (EXECUTADO)

PAULO FRANCISCO GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010019-17.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: VIVIANE FURTADO DE ABREU 

EXECUTADO: PAULO FRANCISCO GOMES, GENECY THEREZINHA 

KASPER Compulsando os autos, verifica-se que o veículo indicado no ID n. 

20408128 encontra-se alienado fiduciariamente, cabendo à parte 

interessada requerer eventual penhora sobre direitos do contrato. Desta 

forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito ou indicar outros bens passíveis de 

constrição. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010080-43.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE KAFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE MELO BRETAS (EXECUTADO)

BOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM NOME DE 

ROBERTO M. BRETASS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA OAB - DF0026705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010080-43.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: PAULO JOSE KAFER 

EXECUTADO: BOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 

NOME DE ROBERTO M. BRETASS, ROBERTO DE MELO BRETAS Intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito ou indicar bens passíveis de constrição. Cumpra-se. 

Nova Xavantina, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-63.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WARLASON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000039-63.2020.8.11.0012. EXEQUENTE: WILLIAN NUNES GARCIA 

EXECUTADO: WARLASON PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Ação Monitória 

para cobrança de cheques prescritos, cujo rito encontra vedação para 

tramitar nesta justiça especializada, sendo certo que as cártulas de 

cheque objetos desta ação foram apresentadas em juízo após o prazo 

previsto para a ação de execução, esta sim cabível no âmbito dos 

Juizados Especiais. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006319826, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 30/03/2017) Logo, é 

forçoso admitir que o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente 

para processar e julgar a presente causa, haja vista que o procedimento 

especial da presente ação, não se coaduna com o procedimento peculiar 

do Juizado Especial Cível, bem como com os princípios que o norteiam (art. 

2º da Lei nº 9.099/95). Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, II, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do 

mérito. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-85.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GONZAGA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000971-85.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALTAIR GONZAGA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 
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mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS proposta por ALTAIR GONZAGA 

FERREIRA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que as cobranças lançadas em seu cartão de crédito são 

indevidas, tendo sido vítima de fraude, pois não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade das cobranças e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

LEGITIMAMENTE assinado pela parte autora. Da análise dos autos, 

verifica-se que a gravação de atendimento telefônico trazida pela 

reclamada (mov. ID 24958130) é clara ao registrar a solicitação por um 

homem, que se identifica com Sr. Altair, não se tratando da autora, Sra. 

Altair Gonzaga, do sexo feminino, o que reveste de verossimilhança a 

afirmação da reclamante de que, de fato, não entrou em contato com a 

reclamada solicitando a contratação do empréstimo financeiro denominado 

“Super Crédito”. Ainda, verifica-se que a reclamada não trouxe aos autos 

qualquer comprovante de transferência bancária que demonstre que o 

valor da contratação tenha sido depositado em proveito da reclamante. 

Dessa forma, não se desincumbindo a ré do ônus que lhe cabia, a teor do 

que determina o art. 373, II, do CPC, pode-se concluir que a autora não 

efetuou a contratação da referida operação de crédito, tendo sido vítima 

de fraude. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A parte autora alegou ter sido 

surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário relativos à 

contratação de um empréstimo com reserva de margem consignável, o 

qual desconhece. A instituição demandada não logrou êxito em 

demonstrar a existência e validade da contratação, haja vista que o 

contrato juntado aos autos é diverso daquele impugnado. A dívida deve 

ser declarada inexistente diante da ausência de contratação por parte do 

demandante, pois prova em contrário cabia ao demandado, a teor do art. 

373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Devida, assim, a 

condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados 

indevidamente. Incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos 

morais evidenciados em razão dos descontos no benefício previdenciário 

da parte demandante, tornando indisponíveis as quantias do autor que 

recebe parcos rendimentos. Quantum indenizatório, arbitrado em R$ 

3.000,00, reduzido para R$ 2.000,00, a fim de melhor se ajustar ao caso 

concreto e aos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis em casos análogos. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71009093436, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 

11-12-2019) No que tange ao dano moral, cabe ressaltar que somente 

deve ser aplicado às situações em que o ato do ofensor acabe por 

afrontar algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade 

física, a honra, o nome ou a imagem do autor, necessitando, portanto, de 

prova de nexo de causalidade entre o fato gerador do dano e as 

consequências nocivas à moral do autor. No caso em tela, evidente a 

falha no serviço prestado pelo Banco, eis que se utilizou dos dados 

pessoais da autora sem se certificar da verdadeira identidade de quem 

estava buscando a contratação de plano de seguro. Assim, considerando 

as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, ainda levando-se em conta a extensão 

do dano, as condições econômicas e sociais do ofensor e ofendido, além 

do caráter repressivo e pedagógico da indenização, opino pela 

condenação da p arte ré ao pagamento de R$3.000,00, a título de danos 

morais. Da mesma forma, julgo a desconstituição do débito mensalmente 

lançado no valor de empréstimo SUPERCREDITO, com a parcela no valor 

de R$ 114,39 (cento e quatorze reais e trinta e nove centavos). Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de restituição em 

dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora. 

Assim, a indenização por dano material corresponde ao valor de R$ 

457,56 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), pago indevidamente pela autora (mov. ID 23000579 e 

23000584) e já calculado em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável”. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, SUPERCREDITO, com a parcela no valor de R$ 114,39 (cento e 

quatorze reais e trinta e nove centavos), declarando-se ainda a rescisão 

do suposto contrato apresentado, sem qualquer ônus para a parte autora, 

no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais); CONDENAR a reclamada a restituir à reclamante o valor de R$ 

457,56 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), já calculados em dobro e que deverão ser acrescidos das 

parcelas vincendas no curso da demanda (artigo 323, CPC), corrigidos 

pelo INPC e com juros moratórios de 1% contados a partir da data do 

desembolso, e ainda, a título de danos morais, e CONDENAR a empresa ré 

ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento, acrescido de juros de 

1% ao mês desde a citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000482-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AFRANIO HARA SANTOS MACHADO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000482-48.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: JORGE AFRANIO HARA 

SANTOS MACHADO SILVA EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Execução de título executivo judicial (sentença) 

promovida por JORGE AFRANIO HARA SANTOS MACHADO SILVA em 

face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Ocorre que, em mov. ID 30924390, a 

parte exequente informa que houve pagamento e cumprimento integral da 

obrigação de fazer, com a quitação integral em relação aos valores 

executados, requerendo a extinção da execução. Nestes termos, 

demonstrada nos autos a quitação da dívida exigida e a inexistência de 

remanescentes de débito a ser exigido pela parte credora, tendo em vista 

que restou incontroverso o pagamento voluntário, impõe-se a extinção da 

ação de acordo com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita;”. Portanto, o fim da execução forçada é a medida que se impõe 

ante a satisfação do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, 

seja voluntária ou forçosamente, exaurida está a missão do processo, 

devendo ser extinta a execução em razão da satisfação da obrigação que 
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a originou. Ante o exposto, em conformidade com o estatuído nos artigos 

924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001051-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAINE BASTOS DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por intermédio de seu(sua) patrono(a), sobre a 

decisão ID. 24165870, considerando o Provimento nº 56, de 14 de julho de 

2016 do Conselho Nacional de Justiça, e tendo em vista tratar-se de ação 

que versa sobre Inventário e Partilha, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias sobre a existência de testamento público e instrumentos 

de aprovação de testamentos cerrados do autor da herança, em razão da 

obrigatoriedade da juntada desta Certidão, conforme dispõe o artigo 2º do 

Provimento supracitado. Em igual prazo deverá apresentar a correta 

qualificação dos herdeiros para correspondente citação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Paranatinga, 18 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001016-27.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Conclusão indevida. Cumpra-se a decisão 

retro. Paranatinga, 18 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000778-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DA CRUZ SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

AURENI POLTRANIERI DE MOURA (TESTEMUNHA)

ANA MARIA DE JESUS MOURA (TESTEMUNHA)

JOSE ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000826-30.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DALVA MARIA DE SOUZA TESTEMUNHA: ANA MARIA DE 

JESUS MOURA, AURENI POLTRANIERI DE MOURA, JOSE ROSA DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Nos 

termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 249, 

de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize. A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da 

Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste 

Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram 

cancelados nestes termos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000171-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

SERGIO PROBST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000171-58.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: LOURDES MARIA DE LIMA, SERGIO PROBST Vistos etc. 

Considerando que o valor da causa deve corresponder ao acervo 

patrimonial, determino a intimação dos requerentes para que emendem a 

inicial e recolham as custas e taxas devidas, sob pena de indeferimento 

da inicial, cujo prazo fixo em 15 dias. Cumpra-se. Paranatinga, 18 de abril 

de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000027-50.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO BOM DESPACHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca do Despacho de 

ID 31367084. Paranatinga, 18 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000703-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI FERREIRA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-10.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON VENANCIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Portal Paranatinga (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000407-10.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): ADAILTON VENANCIO GOMES REU: PORTAL PARANATINGA 

Vistos etc. Tratam-se os presentes autos de ação inibitória c/c danos 

morais c/c com pedido de tutela antecipada ajuizada por ADAILTON 

VENANCIO GOMES contra PORTAL PARANATINGA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em breve síntese, o autor requer o requerente, em 

caráter liminar, a retirada de seu site de matéria que atribui ao mesmo a 

condição de traficante Por outro lado, de rigor o indeferimento do pedido 

liminar reclamado, pelos motivos a seguir explanados. I – DA TUTELA 

ANTECIPADA Para a concessão da tutela, mostram-se indispensáveis a 

presença de dois requisitos, quais sejam, a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC. Impende 

observar que não há nada nos autos que sugira que a matéria veiculada 

pela requerida seja inverídica ou até mesmo que o mesmo tenha sido 

absolvido da imputação veiculada em contraponto ao direito da honra e da 

imprensa. ' RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA 

DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE E REDES SOCIAIS – 

DIREITO À HONRA EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - 

PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de 

urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito 

invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - O 

direito à honra, assim como os demais direitos da personalidade, não é 

absoluto, cedendo passo a partir da proteção de outros direitos 

fundamentais, dentre eles a liberdade de expressão e informação, 

previstos no art. 220 da Constituição Federal. III - Se, por um lado, não se 

permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações 

sabidamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é 

menos certo, de outro, que da atividade jornalística não são exigidas 

verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no 

âmbito administrativo, policial ou judicial, até porque a imprensa não possui 

meios técnicos ou coercitivos para tal desiderato (RESP_680.794-PR 

(2004/0112610-3)). (N.U 1005297-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no 

DJE 29/03/2019) Desta feita, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. Prosseguindo, vislumbrando a possibilidade de decisão pelas 

próprias partes, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta comarca. Por 

conseguinte, intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado, e 

cite-se a parte requerida, com a faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para 

que compareçam à audiência a ser designada, acompanhadas de seus 

respectivos causídicos, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ainda, em relação à parte requerida, consigne que a própria deverá 

apresentar contestação, no prazo previsto no art. 335, do CPC, sob pena 

de incorrer em revelia (NCPC, art. 344). Havendo desinteresse pelos 

requeridos na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º, 

do CPC). Por derradeiro, conste no mandado que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência prévia de autocomposição será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça culminando na aplicação 

de multa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001828-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO BRAMBILA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001828-35.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): ELZO BRAMBILA CARDOSO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. A mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede 

ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, 

cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condi-ção de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a 

presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, 

observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação 

de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte 

interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e 

sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere 

renda, o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas 

razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do 

recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que 

emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das 

cus-tas e taxas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. 

Intime-se. Paranatinga, 18 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001404-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ADRIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001404-27.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): SANDRA ADRIANA DA COSTA REU: LAVORO 

AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos, O art.5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração de 

pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada 

comprovar a condi-ção de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No 

caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos 

autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da 

contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, 

a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e 

sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere 

renda, o que é incompatível com a alegação de pobreza. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica 

desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das 

custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, 

providenciando a comprovação do recolhimento das cus-tas e taxas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, 

por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Intime-se. 

Paranatinga, 18 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000441-48.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO RICARDO SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000441-48.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: JAIRO RICARDO SILVA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A Vistos, O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração de pobreza, por 

sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que 

cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade 

financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condi-

ção de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a 

presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, 

observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação 

de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte 

interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e 

sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere 

renda, possui reservas em contas bancárias, o que é incompatível com a 

alegação de pobreza. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. 

Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido 

de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte 

demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do 

recolhimento das cus-tas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto 

processual, sem nova intimação. Intime-se. Paranatinga, 18 de abril de 

2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-09.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000711-09.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): GINCO URBANISMO LTDA, JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, 

OSVALDO TETSUO TAMURA, SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Certifique-se quanto há 

eventual especificação de provas pela parte requerente. Outrossim, 

quanto ao pleito de julgamento antecipado da lide e levantamento dos 

valores depositados, diga a requerente no prazo de 15 dias. Paranatinga, 

18 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000999-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

CLEONICE DE CAMPOS (REQUERENTE)

CLEA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da Cota Ministerial 

de ID 30943167. Paranatinga, 18 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000059-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. (EXEQUENTE)

H. R. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA RIGONI OAB - 043.316.829-35 (REPRESENTANTE)

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca dos Documentos de 

ID 31370042 e 31370043. Paranatinga, 18 de Abril de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000450-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MARQUES DAVID (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000450-44.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ALBERTO MARQUES DAVID Intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, em 15 dias. Paranatinga, data lançada no sistema. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000450-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MARQUES DAVID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito. Paranatinga, 19 de Abril de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000804-35.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI CONCEICAO PASSARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS ARRUDA OAB - MT26342/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AGOSTINETTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - 

ME (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000804-35.2020.8.11.0044. 

AUTOR(A): RONICLEI CONCEICAO PASSARINHO REU: AGRO 

AGOSTINETTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - ME 

Antes de analisar a medida liminar e visando evitar decisão surpresa, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, manifestar acerca da 

incompetência material deste Juízo, haja vista se tratar de demanda 

trabalhista que compete a Justiça do Trabalho o processamento e 

julgamento. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000029-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento de Trânsito de Paranatinga MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000029-54.2019.8.11.0044. 

IMPETRANTE: WELTON ESTEVES IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE PARANATINGA MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por WELTON ESTEVES em 

face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE PARANATINGA/MT, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a impetrante, em síntese, que 

procurou a requerida para licenciar o seu veículo, porém o ato foi 

condicionado ao recolhimento de diversas multas ao qual alega não ter 

sido notificado. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou 

informações, seguido de manifestação do Ministério Público. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ, o que faço nos 

seguintes termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de 

segurança, é considerado "um remédio constitucional, com natureza de 

ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado 

ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2000). Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso sub judice, afirma o impetrante 

que o ato praticado pela autoridade coatora é arbitrário e ilegal, já que não 

fora notificado de nenhuma das multas aplicadas. Ocorre que as multas 

aplicadas são datadas de 2015, 2017 e 2018, sendo a mais recente de 

julho de 2018, não havendo nenhum documento nos autos que comprove 

a exigência do recolhimento das multas para a emissão do licenciamento. 

Tal alegação não restou demonstrada, sendo prudente apontar que o 

mandado de segurança se constitui em remédio constitucional, no qual o 

direito invocado deve ser demonstrado de plano, não sendo possível a 

realização de dilação probatória, pois o direito deve ser demonstrado já na 

inicial. Sobre tal matéria, Eduardo Arruda Alvim assevera nos seguintes 

termos: "Por não admitir dilação probatória, os fatos alegados pelo 

impetrante devem estar devidamente documentos através de prova 

pré-constituída na própria inicial do mandado de segurança. Se, em 

contrapartida, houver esta necessidade, sequer se chega à análise do 

mérito do mandado de segurança, devendo o mesmo ser extinto com base 

no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando abertas, ao 

impetrante, as vias ordinárias para a solução de seu conflito com a 

Administração Pública." (Perfil atual do mandado de segurança. In Direito 

Processual Público. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno 

(coord.) 1ª edição, 2ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2003, p.121). Ainda, o 

entendimento jurisprudencial de nossos tribunais: Mandado de Segurança. 

Liminar. Indeferimento. Agravo. Mantém-se em sede de Agravo a Decisão 

que indefere o pedido de liminar em Mandado de Segurança, vez que 

ausentes os pressupostos indispensáveis a sua concessão. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos do Agravo no Mandado de Segurança 
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nº 0002205-18.2011.8.01.0000/50000, acordam, à unanimidade, os 

Membros que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 

em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz 

parte deste Acórdão. Relatório - (...) Importa consignar que o Mandado de 

Segurança exige prova pré-constituída do direito reclamado e por sua 

própria natureza, não comporta dilação probatória. Em caso análogo, o 

Supremo Tribunal Federal, assim decidiu sobre a juntada de documentos 

em sede de Mandado de Segurança:"Consoante a doutrina e 

jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem 

existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se 

não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a 

Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de 

dilação probatória na via estreita do mandado de segurança" (STF, Agravo 

Regimental no Manado de Segurança nº 25325, Relator Ministro Joaquim 

Barbosa). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:"2. No 

presente caso, o impetrante requereu a juntada de documentos novos, 

após colhidas as informações da autoridade coatora e o parecer do 

Ministério Público Federal, demonstrando a necessidade de dilação 

probatória.3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

mandado de segurança não constitui o meio processual adequado para 

provar um fato. Exige prova pré-constituída como condição essencial à 

verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória se 

mostra incompatível com a natureza dessa ação constitucional.4. 

Segurança denegada" (STJ, 3ª Seção, Mandado de Segurança nº 12723, 

Relator Ministro Celso Limongi, Desembargador convocado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo). (...) Destaco que ficou constatado que 

não há nenhum tipo de controle pelo Instituto Atual: não há exigência de 

número mínimo de acesso pelo aluno ao site; não são solicitados 

certificado/diploma de conclusão do ensino médio (2º grau) e documentos 

de identificação pessoal; não é verificado se o aluno plagiou o trabalho de 

outra pessoa. Ademais, há dúvidas se o trabalho apresentado e 

efetivamente corrigido, pois, todos os certificados trazem a nota 09 (nove) 

ou 08 (oito)". Com essas considerações, mantenho a Decisão agravada, 

conheço do Agravo mas lhe nego provimento. É como Voto. (TJ-AC - 

AGR: 22051820118010000 AC 0002205-18.2011.8.01.0000, Relator: 

Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 09/11/2011, Tribunal Pleno 

Jurisdicional, Data de Publicação: 11/11/2011) CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

PROCESSO Nº: 2014.3.022851-5 IMPETRANTE: Evandro Cunha dos 

Santos ADVOGADO: Aline Bulhões e Outros IMPETRADO: Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado do Pará IMPETRADO: Secretaria de 

Administração do Estado do Pará RELATORA: Desa. Helena Percila de 

Azevedo Dornelles EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ATO COATOR 

REDUTOR CONSTITUCIONAL- MARCO INICIAL - NÃO COMPROVADO 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO IN LIMINE DA 

INICIAL. (...) É cediço que, em se tratando de mandado de segurança, a 

indicação correta e prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é 

requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta 

a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeasa3 corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Contudo, não há nos autos cópia de qualquer documento da lavra da 

suposta autoridade coatora, acerca da determinação para aplicação do 

redutor constitucional sobre a totalidade dos vencimentos do impetrante. 

Assim, inviável a aferição da observância do prazo para impetração da 

presente ação mandamental. De modo que, não consta dos autos a prova 

efetiva para aferir a existência de ilegalidade ou abusividade alegadas que 

conduza a exclusão da aplicação do redutor constitucional sobre as 

parcelas de natureza pessoal destacadas, bem como se a presente ação 

constitucional foi impetrada no prazo decadencial legalmente previsto, o 

que demonstra a patente ausência de prova pré- constituída, o que enseja 

o indeferimento da petição inicial. Assim, resta evidente nestes autos a 

ausência de prova tendente a demonstrar o efetivo ato coator, no qual 

haveria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, fato 

este que conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de 

prova pré-constituída. Esse é o posicionamento extraído da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.a4 DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS 

DESCONTOS VINCULADOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. CABIMENTO. ATO COATOR. INDICAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE AO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O mandado de 

segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa 

precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, 

certo e violado, amparado em prova pré-constituída. Precedentes. 2. Há, 

em tese, condição de instruir suficientemente a petição inicial de mandado 

de segurança destinado a discutir os limites dos descontos vinculados a 

empréstimos consignados em folha de pagamento, inexistindo, em 

princípio, necessidade de dilação probatória a inviabilizar o writ. 3. Não se 

admite a impetração de mandado de segurança sem indicação e 

comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a 

ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como 

coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 

Precedentes. 4. A Súmula 283/STF incide, por analogia, ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. Precedentes. 5. Recurso ordinário 

em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 

30063/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/02/2011, DJe 15/02/2011) PROCESSUALa5 CIVIL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO 

DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NA QUAL CONSTA O TRF DA 2ª REGIÃO NO 

PÓLO PASSIVO. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE FAZER 

CARGA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO 

ATO COATOR. 1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de 

segurança impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, que, 

desmotivadamente, teria indeferido à Defensoria Pública da União carga 

dos autos de execução fiscal. 2. No caso dos autos, os impetrantes não 

comprovam a existência do ato coator, juntando aos autos apenas cópia 

de certidão, não proferida pelo juízo de primeiro de grau, em que consta a 

impossibilidade de carga dos autos, e que, ao que tudo indica, foi 

confeccionada por servidor da Defensoria Pública. 3. Não se pode admitir 

a impetração de mandado de segurança sem que indicado e comprovado, 

precisamente, o ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade 

ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e 

que será levado em consideração nas razões de decidir. Precedentes: 

AgRg no MS 13.769/DF, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz federal 

convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 24/9/2008, Dje 

15/10/2008; RMS 28.870/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009; RMS 23.586/RN, Rel. Min. Elianaa6 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 5/3/2009. 4. Recurso 

ordinário não provido. (RMS 31014/RJ, Rel.Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010) 

- grifei Ante o exposto, indefiro in limine a inicial da presente Ação 

Mandamental devido à ausência de prova pré-constituída, nos termos do 

art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios de acordo 

com a Súmula 105 do STJ. Publique-se e intime-se. Belém/PA, 29 de 

agosto de 2014. Helena Percila de Azevedo Dornelles Desembargadora 

Relatora. (TJ-PA - MS: 00006647920148140000 BELÉM, Relator: HELENA 

PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 03/09/2014, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/09/2014). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, revogo a liminar deferida e 

DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Sem honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga, data da assinatura eletrônica. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ FENGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE GERALDO VERTUAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 
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Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco), dias efeturar o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Paranatinga, 20 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-22.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DORTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Parantinga, 20 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000806-05.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BELARMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P A R A N A T I N G A / M T  G A B I N E T E  D A  1 ª  V A R A 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal dispõe 

no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se o 

patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade alegada, no 

prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no prazo de 30 

(trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC, 

bem como trazer aos autos comprovante de endereço. Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001853-48.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000226-09.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIER PROFETTA CONFESSOR (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PARANATINGA/MT GABINETE DA 1ª VARA 1000226-09.2019.8.11.0044 

Vistos. Recebo a petição inicial, pois preenchidos os pressupostos legais 

descritos nos artigos 319 e 320 do CPC. Assim sendo, com supedâneo no 

inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 

125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva 

Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. 1- Cite-se a parte 

requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. 2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se 

houver, bem como deverão estar munidos da certidão de nascimento do 

infante, que não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. 4 - Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. 5- Atentem-se 

as partes ao disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os quais saem 

intimados que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação será aplicada multa de 2% (dois por cento), calculado 

referente ao valor da causa, que será revertida em favor do Estado. 

Após, caso inexitosa a conciliação, voltem-me conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Cumpra-se. Paranatinga, data lançada no sistema. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001344-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ciriaco Fernandes Rojo (REU)

NEUZA MESQUITA ROSSETTO (LITISCONSORTES)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da Decisão de ID 

31386509. Paranatinga, 20 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRAZ VENUTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000916-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000916-72.2018.8.11.0044. 

VISTO, O autor requereu a extinção do feito, tendo em vista que o acordo 

entabulado entre as partes e descumprido pelo executado gerou novo 

número de operação, anteriormente o número da operação era nº 

598.200.406 e passou a ser nº 492.103.039 (ID 31249311). É o relatório. 

Decido. Analisando os autos, verifica-se que o autor requereu a extinção 

do feito, vez que o acordo entabulado entre as partes e descumprido pelo 

executado gerou novo número de operação, pugnando assim, pela 

extinção do feito. Logo, resta configurada a perda superveniente do 

objeto. Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise de mérito, em razão da 

perda superveniente de seu objeto, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, data lançada no 

sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001113-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MATOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 
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357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001554-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. P. S. D. S. D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. (EXECUTADO)

J. L. G. C. (EXECUTADO)

S. D. M. S. (EXECUTADO)

Q. C. E. A. (EXECUTADO)

J. L. F. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000471-20.2019.8.11.0044. 

EXEQUENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE PARANATINGA EXECUTADO: LEONILDO FABIAN, JOÃO 

LUIZ FERREIRA CARNEIRO, JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM, SERGIO DE 

MOURA SOEIRO, QUALITY CONSULTORIA E ASSESSORIA Vistos etc. 

Determinado a intimação da requerente para que recolhesse as custas e 

taxas de distribuição (ID. 23483807), a mesma quedou-se inerte, conforme 

certidão de ID. 30791681. AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – ORDEM DE 

EMENDA À INICIAL – FALHA PROCESSUAL NÃO SANADA – EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

DESPROVIDO. Se a parte autora foi devidamente intimada para sanar vício 

apontado na inicial, não atendendo a interessada o que fora determinado 

judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que 

se impõe. (N.U 0001390-12.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) Assim, 

considerando a inércia da requerente, nos termos do art. 485, inciso I do 

CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito. P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Paranatinga, 3 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001186-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR STERTZ (REQUERENTE)

TANIA RITA BECKER STERTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAZ SILVEIRA OAB - RS76788 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ÂNGELO TAGLIARI (REQUERIDO)

AGROPECUÁRIA REALTA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA OAB - 906.555.241-34 (REPRESENTANTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do ID.31321289 e31321290, no prazo legal.

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA Paranatinga, 22 de abril de 2020 Ofício nº 

989/2020 Referência: Processo nº 1001016-27.2018.8.11.0044 Espécie: 

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, 

Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Indenização por 

Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Nulidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ESTELITA QUIALO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Prezado (a) 

Senhor(a), Por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de 

Paranatinga-MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, cumpre-me 

SOLICITAR a Vossa Senhoria que confirme os créditos realizados na 

Conta Corrente: 516417-6, Agência: 0790 de titularidade da requerente 

ESTELITA QUIALO no Valor: R$ 966,06 (novecentos e sessenta e seis 

reais e seis centavos) , Data de liberação: Fevereiro de 2018. 

Atenciosamente, Zélia Alves Bispo da Silva Gestora Judiciária AO (À) 

GERENTE GERAL DO BANCO BRADESCO AGÊNCIA DE 

PARANATINGA-MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. D. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA OAB - 906.555.241-34 (REPRESENTANTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do ID.31321477 e 31321478.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001320-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCIO BRAUN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISSON JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FRANCISCO (EXECUTADO)

ARILDO FRANCISCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000503-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001341-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA DECIMA SEXTA REGIAO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

MANDADO COM LIMINAR DEFERIDA NA CIDADE DE CUIABÁ ou ofereça os 

meios para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 22 de abril de 

2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000786-14.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. E. A. L. -. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000786-14.2020.8.11.0044. 

AUTOR(A): NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME REU: 

CREDORES Vistos etc. Trata-se de pedido de recuperação judicial 
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formulado por NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA-ME. Conforme 

dispõe o artigo 51 da Lei nº 11.101/05, a petição inicial do pedido de 

recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do 

balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde 

o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa 

e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da 

empresa/grupo do ponto de vista econômico e comercial. Tais documentos 

são essenciais para que o juízo tenha condições iniciais de conhecer as 

reais condições da empresa/grupo devedor, especialmente no que 

concerne ao efetivo exercício empresarial pelo lapso de 2 (dois) anos. 

Isso porque, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade 

empresarial em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como 

geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, 

principalmente, geração de empregos e rendas. O simples deferimento do 

processamento da recuperação judicial, por si só, gera como 

consequência automática, a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra o devedor pelo prazo de 180 dias (stay period), dentre outras 

consequências legais importantes expostas no artigo 52 da Lei de 

regência. Diante da relevância da decisão de deferimento do 

processamento da recuperação judicial, o legislador a condicionou à 

exatidão dos documentos referidos no artigo 51 da Lei 11.101/05. Busca a 

legislação de regência evitar, portanto, o deferimento do processamento 

de empresa inviável, inexistente, desativada ou que não reúnam 

condições de alcançar os benefícios sociais almejados pela lei. Entretanto, 

a análise ainda que preliminar da referida documentação, pressupõe 

conhecimento técnico, a fim de que se possa saber o real significado dos 

dados informados pela devedora, bem como a correspondência de tais 

dados com a realidade dos fatos. É necessária, ainda, a constatação da 

situação da empresa/grupo in loco, de modo a conhecer suas reais 

condições de funcionamento. Tudo isso é fundamental para que o 

instrumento legal da recuperação da empresa seja utilizado de maneira 

correta, cumprindo sua função social, sem a imposição desarrazoada de 

ônus e prejuízos à comunidade de credores. Conforme ideia mundialmente 

aceita, um sistema rígido de controle de recuperação de empresas e 

direitos dos credores é elemento fundamental para o bom funcionamento 

da economia e para a redução dos riscos e dos cursos da instabilidade 

financeira no mercado. Nesse sentido, não obstante a Lei nº 11.101/05 

não tenha previsto expressamente uma avaliação prévia de análise da 

documentação apresentada pela empresa/grupo requerente da 

recuperação judicial, o fato é que tal avaliação deve ser inferida como 

consequência lógica do requisito legal estabelecido como condição para o 

deferimento do seu processamento, qual seja a regularidade da 

documentação apresentada pela devedora. Ademais, tal interpretação 

atende aos fins econômicos, sociais e jurídicos do instituto da 

recuperação judicial. A experiência tem demonstrado que o inadvertido 

deferimento do processamento da recuperação judicial, apenas com base 

na análise formal dos documentos apresentados pela devedora, tem 

servido como instrumento de agravamento da situação dos credores, sem 

qualquer benefício para a atividade empresarial diante da impossibilidade 

real de atingimento dos fins sociais esperados pela lei. Não se busca, 

evidentemente, uma análise exauriente e aprofundada da empresa, mas 

tão somente uma verificação sumária da correspondência mínima 

existente entre os dados apresentados pela devedora e a sua realidade 

fática. Deferido o processamento, caberá aos credores decidir sobre a 

conveniência do plano de recuperação a ser apresentado pela devedora. 

Nesse primeiro momento, repita-se, busca-se apenas e tão somente 

conferir a regularidade material da documentação apresentada pela 

devedora. Não dispondo esta Vara de equipe técnica multidisciplinar para 

análise da adequação da documentação juntada pela empresa devedora, 

se faz necessária a nomeação de empresa especializada para realização 

de avaliação prévia, com urgência, a fim de fornecer elementos 

suficientes para que o juízo decida sobre o deferimento do processamento 

do pedido, com todas as importantes consequências decorrentes de tal 

decisão. Diante do exposto, antes de decidir sobre o deferimento do 

processamento do pedido de recuperação judicial, determino a realização 

de constatação da real situação de funcionamento das atividades 

desempenhadas pela requerente, bem como de averiguação prévia sobre 

a documentação apresentada, de modo a se constatar sua 

correspondência com os seus livros fiscais e comerciais. Nomeio para 

realização desse trabalho técnico a empresa Trevisan & Salles Junior 

Advogados Associados, CNPJ 21.763.728/0001-45, situada na Avenida 

Presidente Marques, 421, Quilombo, Cuiabá/MT, telefone: 65-3054-2406, 

contato@tcisj.com.br. O estudo preliminar deverá ser apresentado em 

juízo no prazo máximo de até 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos 

para decisão. Intimem-se os requerentes e o expert nomeado por este 

Juízo imediatamente. Cumpra-se. Paranatinga, data da assinatura 

eletrônica. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001033-29.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA TEODORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001310-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NOVAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001163-19.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. REIS DA SILVA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-48.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Assinalo que o pedido de tutela provisória de urgência será 

analisado após a realização da perícia, ante a necessidade de se atestar 

a existência de incapacidade para o exercício das atividades laborais. 

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Sem prejuízo, 

proceda-se o Estudo Social do caso, devendo a Sra. Assistente Social 

credenciada junto ao TJ/MT ou na falta desta, profissional habilitada da 

Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT, entregar referido documento no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001332-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ciriaco Fernandes Rojo (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001332-06.2019.8.11.0044. Vistos. 

Cuida-se AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA formulado por ILARIO 

KAISER em face de ADELCKE ROSSETO e CIRIACO FERNANDES ROJO, 

todos devidamente qualificados na exordial. Sustenta, o autor que 

comprou do Sr. ADELCKE ROSSETTO e de sua esposa NEUZA MESQUITA 

ROSSETTO, e do Senhor JOSÉ ROSSETTO SOBRINHO e sua esposa 

BENEDITA FLORÊNCIO ROSSETTO em 28 de abril de 1981, por meio de 

“Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios”, a posse de 

uma área de terras no total de 261,68 (duzentos e sessenta e uma 

hectares). Alega, ainda, que somando com a posse do seu antecessor o 

mesmo chega a 40 (quarenta) anos. Requereu liminarmente a averbação 

desta ação na matrícula dos imóveis. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). Quanto o fumus boni iuris, verifica-se sua presença 

por meio dos documentos acostados aos autos, a parte autora comprovou 

nos autos que vem exercendo a posse do imóvel que pretende usucapir. 

Sendo assim, presente a fumaça do bom direito. Quanto ao periculum in 

mora também se encontra presente e sua demonstração resta clara, já 

que a averbação da na matricula tem como finalidade resguardar o direito 

de eventual terceiro interessado. Desta forma, a tutela de urgência deve 

ser concedida, em face da presença dos requisitos que autorizam sua 

concessão: fumus boni iuris e periculum in mora, visando garantir eventual 

direito de terceiros. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada para 

o fim de determinar que se oficie ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga/MT para averbar na Matrícula n. 10.366, Livro 02 AZ e ao 6º 

Cartório de Registro de Imóvel de Cuiabá/MT Matrícula n. 31.419, Livro 02, 

Fls 030 a presente ação. Citem-se pessoalmente os requeridos e os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se, por via postal, para 

manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001088-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE GIMENEZ CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001088-14.2018.8.11.0044. Vistos. 

Cuida-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA formulado por GISELE GIMENEZ CARDOSO em face da SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, todos devidamente qualificados na 

exordial. Sustenta, a autora contratou no mês de junho de 2018 os 

serviços da requerida, para ter acesso ao plano de TV por assinatura 

denominado Master II HD, na modalidade pós pago, no valor de R$ 52,45 

(cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) nos 3 (três) 

primeiros meses, e R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) 

após o 4º mês, em débito automático em sua conta corrente. Alega que no 

mês de agosto de 2018, após efetuar o pagamento de seu plano 

correspondente ao segundo mês, na importância de R$ 57,45 (cinquenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos), a ré de forma ilegal emitiu mais 02 

faturas no nome da autora com valores superiores ao plano contratado 

pela autora e com inclusão de vários pacotes, combos e lançamentos 

variáveis que não foram em momento algum contratados e utilizados pela 

autora, sendo uma fatura no valor de R$423,06 (quatrocentos e vinte e 
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três reais e seis centavos), com data de vencimento para 10 de setembro 

de 2018, código do cliente nº 1 512 317 992, e a outra fatura no valor de 

R$318,74 (trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), com 

data de vencimento em 15 de setembro de 2018, e código do cliente nº 1 

512 845 310. Requereu liminarmente seja determinado a requerida se 

abstenha de lançar o nome da autora nos Órgãos de restrição ao crédito. 

É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Quanto o fumus boni 

iuris, verifica-se sua presença por meio dos documentos acostados aos 

autos, a parte autora acostou documentos que comprovam a cobrança no 

valor superior ao contratado, senão vejamos, documento de comprovação 

dos valores cobrados (IDs 15990688, 15990675 e 15990677). Sendo 

assim, presente a fumaça do bom direito. Quanto ao periculum in mora 

também se encontra presente e sua demonstração resta clara, diante da 

possibilidade de inclusão no cadastro dos inadimplentes por valores que 

não foram contratados, é visível, portanto, a existência o perigo na 

demora. Desta forma, a tutela de urgência deve ser concedida, em face da 

presença dos requisitos que autorizam sua concessão: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada para o 

fim de determinar que a requerida se abstenha de negativar o nome da 

autora, em razão das dividas discutidas nestes autos. Intimem-se as 

partes desta decisão. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil, encaminhe-se o presente feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para realização 

de audiência de conciliação/mediação, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

Expeça-se carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil, O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se o advogado deste via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Intime-se o advogado 

do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). Consigne-se no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. Ante as razões 

apresentadas, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 4º da Lei 1.060/50, c/c art. 98 do CPC. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ FENGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE GERALDO VERTUAN (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000327-46.2019.8.11.0044. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE REGRESSO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por ELTON LUIZ FENGLESR em face de 

JANE GERALDO VERTUAN, postula, em síntese, pelo parcelamento das 

custas processuais ou pagamento ao final da demanda. É o relatório. 

Decido. Verifico que a parte autora pleiteou o parcelamento das custas 

iniciais, conforme artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, medida 

regulamentada também pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

quando da edição da CNGC, na qual, ficou determinado que o juiz poderá 

permitir o parcelarmente das custas, conforme preceitua o art. 468, §6°, 

da CNGC, bem assim a possibilidade de pagamento de custas ao final da 

demanda. No entanto, não há nos autos documentos suficientes que 

comprovam que a parte autora não tenha as condições para pagamento 

das custas processuais na integra sem o prejuízo do seu sustento ou da 

família. Nesse sentido, Julgados recentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Ao contrário do que ocorre em relação à 

pessoa natural, a incapacidade financeira da pessoa jurídica não se 

presume por simples declaração, devendo ser comprovada. Hipótese em 

que a certidão que comprova a baixa da empresa, por si só, não 

demonstra a impossibilidade de pagamento dos valores, pois não há 

provas de que a pessoa jurídica não possua bens e/ou valores suficientes 

para cobrir esses custos. Ademais, as custas iniciais não importam em 

valor tão significativo que inviabilize o acesso da parte ao Judiciário. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70080093107, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - AI: 

70080093107 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 01/04/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 6º, DO CPC/15. 

FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O 

deferimento do parcelamento das custas processuais é faculdade 

conferida ao magistrado, nos termos da dicção do art. 98, § 6º, do Código 

de Processo Civil/15. 2. Na espécie, ausente comprovação de que a parte 

agravante não tenha condições de suportar as custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento ou da própria família. 3. Precedentes 

jurisprudenciais, em feitos análogos. 4. Manutenção da decisão 

interlocutória agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074468430, Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 

30/05/2018). (TJ-RS - AI: 70074468430 RS, Relator: Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2018) Desta forma, não 

comprovada a impossibilidade de pagamento na integra das custas e 

despesas processuais, o pleito deve ser indeferido. Ante o exposto, 

indefiro o pedido de parcelamento e/ou pagamento ao final das custas 

processuais. Determino que se intime a parte autora para proceder com o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob a pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo ou com a manifestação das 

partes, tornem os autos conclusos. Paranatinga, data lançada no sistema. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001117-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J P COMERCIO DE ARMARINHOS E VARIEDADES LTDA - ME (REQUERIDO)

IRANI DA COSTA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001117-30.2019.8.11.0044. Diante 

da designação de nova data para realização do leilão, intime-se as partes 

e eventuais credores consignados na matrícula do imóvel. Proceda-se 

com a publicação do necessário para efetivação do praceamento. 

Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000855-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVALDO TEODORO DA CUNHA (EXECUTADO)

CUSTODIO TEODORO DA CUNHA (EXECUTADO)

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000855-17.2018.8.11.0044. VISTO, 

Cuida-se de pedido formulado pela parte exequente de bloqueio via 

sistema BACENJUD e RENAJUD (ID 25382940). É o relatório. Decido. - 

RENAJUD: Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos 

eventualmente encontrados em nome da parte executada através do 

Sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição nos veículos registrados em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN/MT. Realizadas as diligências, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. - BACENJUD: Extrai-se dos 

autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer o seu 

crédito, motivo pelo qual pleiteia a reiteração do pedido de penhora online 

sobre dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

BACENJUD. Pois bem, de elementar conhecimento que, o novel Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários 

existentes em contas-correntes em seu art. 854, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da divida executada. Deste modo, o 

pedido da parte credora é de todo válido, devendo, consequentemente, 

ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça 

em face ao caráter público do processo. Merece ser registrado, por fim, 

que a penhora eletrônica via BACENJUD pode ser determinada 

independentemente do exaurimento das diligências no sentido de 

encontrar outros bens penhoráveis do executado, conforme solidificado 

entendimento jurisprudencial. Com essas considerações, determino a 

penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação 

em instituição financeira, em nome dos executados CUNHA COM. DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.787.191/0001-37, 

CRISTOVALDO TEODORO DA CUNHA - CPF: 537.188.601-04 e CUSTODIO 

TEODORO DA CUNHA - CPF: 091.665.131-20, até o limite da dívida 

atualizada, no valor de R$ 442.514,69 (quatrocentos e quarenta e dois mil, 

quinhentos e quatorze reais, e sessenta e nove centavos). Havendo 

bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em seguida, 

intime-se a parte executada para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação. No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada. Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, 

desde já, o desbloqueio. Por fim, mantenham-se os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema BACENJUD. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 

data lançada no sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000029-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento de Trânsito de Paranatinga MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000029-54.2019.8.11.0044. 

IMPETRANTE: WELTON ESTEVES IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE PARANATINGA MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por WELTON ESTEVES em 

face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE PARANATINGA/MT, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a impetrante, em síntese, que 

procurou a requerida para licenciar o seu veículo, porém o ato foi 

condicionado ao recolhimento de diversas multas ao qual alega não ter 

sido notificado. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora prestou 

informações, seguido de manifestação do Ministério Público. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ, o que faço nos 

seguintes termos. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de 

segurança, é considerado "um remédio constitucional, com natureza de 

ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado 

ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2000). Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso sub judice, afirma o impetrante 

que o ato praticado pela autoridade coatora é arbitrário e ilegal, já que não 

fora notificado de nenhuma das multas aplicadas. Ocorre que as multas 

aplicadas são datadas de 2015, 2017 e 2018, sendo a mais recente de 

julho de 2018, não havendo nenhum documento nos autos que comprove 

a exigência do recolhimento das multas para a emissão do licenciamento. 

Tal alegação não restou demonstrada, sendo prudente apontar que o 

mandado de segurança se constitui em remédio constitucional, no qual o 

direito invocado deve ser demonstrado de plano, não sendo possível a 

realização de dilação probatória, pois o direito deve ser demonstrado já na 

inicial. Sobre tal matéria, Eduardo Arruda Alvim assevera nos seguintes 

termos: "Por não admitir dilação probatória, os fatos alegados pelo 

impetrante devem estar devidamente documentos através de prova 

pré-constituída na própria inicial do mandado de segurança. Se, em 

contrapartida, houver esta necessidade, sequer se chega à análise do 

mérito do mandado de segurança, devendo o mesmo ser extinto com base 

no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando abertas, ao 

impetrante, as vias ordinárias para a solução de seu conflito com a 
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Administração Pública." (Perfil atual do mandado de segurança. In Direito 

Processual Público. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno 

(coord.) 1ª edição, 2ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2003, p.121). Ainda, o 

entendimento jurisprudencial de nossos tribunais: Mandado de Segurança. 

Liminar. Indeferimento. Agravo. Mantém-se em sede de Agravo a Decisão 

que indefere o pedido de liminar em Mandado de Segurança, vez que 

ausentes os pressupostos indispensáveis a sua concessão. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos do Agravo no Mandado de Segurança 

nº 0002205-18.2011.8.01.0000/50000, acordam, à unanimidade, os 

Membros que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 

em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz 

parte deste Acórdão. Relatório - (...) Importa consignar que o Mandado de 

Segurança exige prova pré-constituída do direito reclamado e por sua 

própria natureza, não comporta dilação probatória. Em caso análogo, o 

Supremo Tribunal Federal, assim decidiu sobre a juntada de documentos 

em sede de Mandado de Segurança:"Consoante a doutrina e 

jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem 

existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se 

não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a 

Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de 

dilação probatória na via estreita do mandado de segurança" (STF, Agravo 

Regimental no Manado de Segurança nº 25325, Relator Ministro Joaquim 

Barbosa). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:"2. No 

presente caso, o impetrante requereu a juntada de documentos novos, 

após colhidas as informações da autoridade coatora e o parecer do 

Ministério Público Federal, demonstrando a necessidade de dilação 

probatória.3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

mandado de segurança não constitui o meio processual adequado para 

provar um fato. Exige prova pré-constituída como condição essencial à 

verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória se 

mostra incompatível com a natureza dessa ação constitucional.4. 

Segurança denegada" (STJ, 3ª Seção, Mandado de Segurança nº 12723, 

Relator Ministro Celso Limongi, Desembargador convocado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo). (...) Destaco que ficou constatado que 

não há nenhum tipo de controle pelo Instituto Atual: não há exigência de 

número mínimo de acesso pelo aluno ao site; não são solicitados 

certificado/diploma de conclusão do ensino médio (2º grau) e documentos 

de identificação pessoal; não é verificado se o aluno plagiou o trabalho de 

outra pessoa. Ademais, há dúvidas se o trabalho apresentado e 

efetivamente corrigido, pois, todos os certificados trazem a nota 09 (nove) 

ou 08 (oito)". Com essas considerações, mantenho a Decisão agravada, 

conheço do Agravo mas lhe nego provimento. É como Voto. (TJ-AC - 

AGR: 22051820118010000 AC 0002205-18.2011.8.01.0000, Relator: 

Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 09/11/2011, Tribunal Pleno 

Jurisdicional, Data de Publicação: 11/11/2011) CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

PROCESSO Nº: 2014.3.022851-5 IMPETRANTE: Evandro Cunha dos 

Santos ADVOGADO: Aline Bulhões e Outros IMPETRADO: Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado do Pará IMPETRADO: Secretaria de 

Administração do Estado do Pará RELATORA: Desa. Helena Percila de 

Azevedo Dornelles EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ATO COATOR 

REDUTOR CONSTITUCIONAL- MARCO INICIAL - NÃO COMPROVADO 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO IN LIMINE DA 

INICIAL. (...) É cediço que, em se tratando de mandado de segurança, a 

indicação correta e prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é 

requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta 

a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeasa3 corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Contudo, não há nos autos cópia de qualquer documento da lavra da 

suposta autoridade coatora, acerca da determinação para aplicação do 

redutor constitucional sobre a totalidade dos vencimentos do impetrante. 

Assim, inviável a aferição da observância do prazo para impetração da 

presente ação mandamental. De modo que, não consta dos autos a prova 

efetiva para aferir a existência de ilegalidade ou abusividade alegadas que 

conduza a exclusão da aplicação do redutor constitucional sobre as 

parcelas de natureza pessoal destacadas, bem como se a presente ação 

constitucional foi impetrada no prazo decadencial legalmente previsto, o 

que demonstra a patente ausência de prova pré- constituída, o que enseja 

o indeferimento da petição inicial. Assim, resta evidente nestes autos a 

ausência de prova tendente a demonstrar o efetivo ato coator, no qual 

haveria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante, fato 

este que conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de 

prova pré-constituída. Esse é o posicionamento extraído da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.a4 DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS 

DESCONTOS VINCULADOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. CABIMENTO. ATO COATOR. INDICAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 283/STF. APLICABILIDADE AO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O mandado de 

segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa 

precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, 

certo e violado, amparado em prova pré-constituída. Precedentes. 2. Há, 

em tese, condição de instruir suficientemente a petição inicial de mandado 

de segurança destinado a discutir os limites dos descontos vinculados a 

empréstimos consignados em folha de pagamento, inexistindo, em 

princípio, necessidade de dilação probatória a inviabilizar o writ. 3. Não se 

admite a impetração de mandado de segurança sem indicação e 

comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a 

ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como 

coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 

Precedentes. 4. A Súmula 283/STF incide, por analogia, ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. Precedentes. 5. Recurso ordinário 

em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 

30063/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/02/2011, DJe 15/02/2011) PROCESSUALa5 CIVIL. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO 

DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NA QUAL CONSTA O TRF DA 2ª REGIÃO NO 

PÓLO PASSIVO. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE FAZER 

CARGA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO 

ATO COATOR. 1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de 

segurança impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, que, 

desmotivadamente, teria indeferido à Defensoria Pública da União carga 

dos autos de execução fiscal. 2. No caso dos autos, os impetrantes não 

comprovam a existência do ato coator, juntando aos autos apenas cópia 

de certidão, não proferida pelo juízo de primeiro de grau, em que consta a 

impossibilidade de carga dos autos, e que, ao que tudo indica, foi 

confeccionada por servidor da Defensoria Pública. 3. Não se pode admitir 

a impetração de mandado de segurança sem que indicado e comprovado, 

precisamente, o ato coator, pois este é o fato que exterioriza a ilegalidade 

ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e 

que será levado em consideração nas razões de decidir. Precedentes: 

AgRg no MS 13.769/DF, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz federal 

convocado do TRF 1ª Região), Segunda Seção, julgado em 24/9/2008, Dje 

15/10/2008; RMS 28.870/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009; RMS 23.586/RN, Rel. Min. Elianaa6 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 5/3/2009. 4. Recurso 

ordinário não provido. (RMS 31014/RJ, Rel.Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010) 

- grifei Ante o exposto, indefiro in limine a inicial da presente Ação 

Mandamental devido à ausência de prova pré-constituída, nos termos do 

art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios de acordo 

com a Súmula 105 do STJ. Publique-se e intime-se. Belém/PA, 29 de 

agosto de 2014. Helena Percila de Azevedo Dornelles Desembargadora 

Relatora. (TJ-PA - MS: 00006647920148140000 BELÉM, Relator: HELENA 

PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 03/09/2014, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/09/2014). Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, revogo a liminar deferida e 

DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Sem honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga, data da assinatura eletrônica. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000916-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 280 de 389



SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GARCIA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000916-72.2018.8.11.0044. 

VISTO, O autor requereu a extinção do feito, tendo em vista que o acordo 

entabulado entre as partes e descumprido pelo executado gerou novo 

número de operação, anteriormente o número da operação era nº 

598.200.406 e passou a ser nº 492.103.039 (ID 31249311). É o relatório. 

Decido. Analisando os autos, verifica-se que o autor requereu a extinção 

do feito, vez que o acordo entabulado entre as partes e descumprido pelo 

executado gerou novo número de operação, pugnando assim, pela 

extinção do feito. Logo, resta configurada a perda superveniente do 

objeto. Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise de mérito, em razão da 

perda superveniente de seu objeto, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, data lançada no 

sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000698-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR MARQUES BARBOSA (REU)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000698-73.2020.8.11.0044. 

VISTO, Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer e declaração 

de nulidade c/c tutela de urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT e do prefeito JOSIMAR 

MARQUES BARBOSA, visando liminarmente a suspensão da eficácia do 

decreto municipal n. 1731, de 26 de março de 2020 e o reestabelecimento 

imediato das restrições previstas no decreto municipal n. 1729 de 22 de 

março de 2020. Deferida a medida liminar nos autos (ID 31004447). O 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA, apresentou pedido de reconsideração da 

decisão liminar, nos termos do §6º, do artigo 304, do CPC, bem assim 

informou que foi publicado novo Decreto Municipal de Combate ao 

Coronavírus n. 1739/2020 (ID 31081524). O MINISTÉRIO PÚBLICO 

apresentou manifestação requerendo a extinção do feito, haja vista a 

publicação de novo decreto, o que ocasionou a perda do objeto (ID 

31297146). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que o 

autor requereu a extinção do feito, vez que houve a publicação de novo 

decreto com as medidas para combater o Novo Coronavírus, pugnando 

assim, pela extinção do feito. Logo, resta configurada a perda 

superveniente do objeto. Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise de mérito, 

em razão da perda superveniente de seu objeto, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, revogando-se a medida liminar deferida nos 

autos. Com o trânsito em julgado e, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, data lançada no 

sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIS ZANDONADI (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIS ZANDONADI (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000091-94.2019.8.11.0044. 

Vistos, Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, ajuizada 

por SEBASTIAO LUIS ZANDONADI e MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, 

todos qualificados nos autos. As partes realizaram acordo extrajudicial e 

requereram em juízo a sua homologação, bem assim o reconhecimento e 

dissolução da união estável (ID 17650777) Com vistas, o ministério público 

estadual deixou de opinar nos autos (ID 30790366). É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. De início, cumpre observar que inexiste 

qualquer controvérsia quanto à qualificação do relacionamento das partes 

como união estável. Ambas as partes afirmaram o relacionamento e não 

questionaram a incidência do art. 1º da lei nº 9.278/96: “art. 1º é 

reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e 

contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 

constituição de família.” A previsão é a mesma do novo código civil: “art. 

1.723 é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” Assim, o pedido de 

reconhecimento da existência da união estável, bem como o consequente, 

de extinção, merecem, ambos, deferimento integral. Ademais, vislumbra-se 

que as partes postulam pela homologação do acordo extrajudicial, no qual 

efetuaram a partilhas dos bens e divida que adquiriram durante a 

convivência. Diante do exposto, nos termos do art. 487, iii, “b”, do CPC, 

HOMOLOGO o acordo havido entre SEBASTIAO LUIS ZANDONADI e 

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, para declarar a união estável firmada 

entre as partes e, também, para desconstituí-la. Ainda, HOMOLOGO o 

acordo entabulado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III,, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Feitas às anotações necessárias e 

comunicações e, renunciado ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, 

arquivando-se os mesmos, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data registrada no 

sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-33.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001143-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAOUI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados as 
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partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001854-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSDETE GOMES CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001854-33.2019.811.0044 VISTO, Defiro o pedido de 

realizado pela requerente, uma vez que é desnecessária neste momento a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, deixo de 

determinar a remessa do feito ao CEJUSC. Assim, considerando que o 

requerido já foi citado, intime-o para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELI DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001156-03.2019.811.0044 VISTO, Defiro o pedido realizado 

pelo requerente, tendo em vista que é desnecessária neste momento a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Desa forma, deixo de 

determinar a remessa dos autos ao CEJUSC. Assim, cite-se o requerido 

para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto 

no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000489-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR8007-O (ADVOGADO(A))

MARIA EUGENIA CANESIN OAB - PR54266 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO ANDREI GOMES (REQUERIDO)

OSCAR FRANCISCO MASCHIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Cumpra-se integralmente o despacho retro, pleiteando ao juízo 

deprecante pelas informações delineadas, sob pena de devolução da 

Carta Precatória independente de cumprimento, com prazo dilatório de 20 

(vinte) dias para resposta. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001590-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA DE SOUZA MORAIS (REU)

VALDEVIR PERES ORLANDO (REU)

DANIEL SCHILO (REU)

ARLINDA BARBOSA DE ARRUDA (REU)

LUCIANA ARAUJO DE ANDRADE (REU)

EVA ALMEIDA VALE DA SILVA (REU)

RENAN ANTONIO ANGELIM RODRIGUES (REU)

LUANA ESTEFANI NETO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja citado os 

Requeridos, para, querendo, contestarem o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia (NCPC, art. 344). Consignando que, não 

sendo contestados os pedidos formulados, serão presumidos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE VILELA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000838-44.2019.8.11.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 100228-76.2019.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 
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não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000900-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLY ALVES DA VEIGA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIENE RAMOS VEIGA (REQUERIDO)

ELOINA ALVES DA VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000900-84.811.0044 VISTOS, Tratam-se os presentes 

autos de ação que visa a alteração de guarda ajuizada por MIRELLY 

ALVES DA VEIGA contra ELOINA ALVES DA VEIGA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em breve síntese, a autora, genitora do menor 

Antônio Bisneto da Veiga, relata que este vem sofrendo maus tratos de 

sua avó, ora requerida, que atualmente detém sua guarda legal. Desta 

feita, requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja 

concedida a requerente a guarda provisória do menor. Por outro lado, de 

rigor o indeferimento do pedido liminar reclamado, pelos motivos a seguir 

explanados. I – DA TUTELA ANTECIPADA Para a concessão da tutela, 

mostram-se indispensáveis a presença de dois requisitos, quais sejam, a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o disposto 

no art. 300 do CPC. Pleiteia a requerente a antecipação dos efeitos da 

tutela, afim de que seja a ela concedida a guarda do menor. Em relação ao 

primeiro pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o 

deferimento da tutela. Além disso, realizado estudo psicossocial na 

residência da requerida, restou demonstrado que o menor vem sendo bem 

cuidado pela avó, bem como que detém vinculo positivo em relação ao 

menor. Fundamentando a mais o indeferimento, infere-se que no momento 

da visita pela equipe multidisciplinar do juízo, restou demonstrado que a 

requerente aparentava má higiene pessoal, bem como ausência de 

condições de exercer a guarda do menor. Dessa maneira, considerando 

as razões expostas, indefiro o pedido de concessão da guarda provisória 

do menor. II – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Prosseguindo, determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001060-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO LODI RISSINI FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA NETO (REQUERIDO)

IANCA FERREIRA RISSINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001060-12.2019.8.11.0044 VISTO, Processe-se em segredo 

de justiça (NCPC, art. 198, II). Cuida-se de ação de alteração de guarda c/c 

alimentos, com pedido de tutela de urgência (alimentos provisórios) 

ajuizada por LUIZ ALBERTO LODI RISSINI FILHO em face de ELIANE 

FERREIRA NETO e OUTRA, todos já devidamente qualificados nos autos. 

Em apertada síntese, narra o autor que é genitor do menor Mateus Ferreira 

Rissini, bem como que há 02 (dois) meses detém sua guarda de fato. 

Nesse sentido, postula pela concessão da tutela de urgência para 

conceder-lhe a guarda provisória e unilateral da criança, bem como 

alimentos provisórios a serem adimplidos pela genitora, ora requerida, 

Elaine Ferreira Neto. Além disso, deseja a redução dos alimentos outrora 

fixados em favor de sua filha Ianca Ferreira Rissini. I – DA GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

documento hábil à concessão do benefício pretendido. Por tais 

fundamentos, defiro o pedido de justiça gratuita. II – DA GUARDA 

PROVISÓRIA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. É cediço que o postulado 

orientador da matéria, mormente no que diz respeito à guarda, é o da 

prevalência e da preservação dos interesses da criança e do adolescente 

(art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88; art. 6.º 

da Lei n.º 8.069/1.990), de molde que os menores deverão ser criados no 

ambiente que melhor lhes assegure o seu bem-estar físico e espiritual, 

independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito de guarda. 

A guarda, apesar de frequentemente analisada sob uma perspectiva 

parental, revelando-se verdadeiro direito dos pais, é, também, sob a ótica 

dos filhos, dever estabelecido assim pelo Código Civil (art. 1.566, inc. IV) 

como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22). Com muito mais 

amplitude protecionista do que o interesse dos genitores sobreleva-se, 

com maior dinâmica, o interesse dos infantes, os quais reclamam, sem 

sombra de dúvidas, a permanência em ambiente familiar dotado de 

estabilidade emocional e afetiva, bem como segurança psicológica para 

que possa desfrutar de antevisão de seu futuro como pessoa; diante 

desta perspectiva, dentro do possível, deve-se evitar a alteração do meio 

ambiente em que o menor se encontra inserido, promovendo a 

conservação do contexto fático existente. Não obstante, a guarda 

unilateral, individual ou exclusiva do filho para um dos genitores é medida a 

ser tomada somente quando um dos pais não pode, não quer ou não tem 

condições de exercer a guarda compartilhada, pois o ideal é que a prole 

permaneça em permanente contato com os pais, mesmo após a 

separação, pois o desfazimento do casamento ou união estável não deve 

importar, necessariamente, no rompimento da relação harmoniosa e 

permanente com os filhos. Tanto é assim que a Lei nº 13.058/2014 ao 

alterar a redação do art. 1.584, § 2º, do Código Civil estabeleceu que 

“quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor”. A regra, portanto, passa 

a ser guarda compartilhada. Sobre o instituto, aliás, Maria Manoela Rocha 

de Albuquerque Quintas conceitua: “Compartilhada é a modalidade de 

guarda em que os pais participam ativamente da vida dos filhos, já que 

detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões importantes são 

tomadas em conjunto, o controle é exercido conjuntamente. É uma forma 

de manter intacto o exercício do poder familiar após a ruptura do casal, 

dando continuidade à relação de afeto edificada entre pais e filhos e 

evitando disputas que poderiam afetar o pleno desenvolvimento da 
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criança”. (in Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: Forense, p. 28). Ocorre 

que os elementos dos autos não são suficientes para fixação das 

atribuições dos genitores e os períodos de convivências sob a guarda 

compartilhada, consoante exigência do § 2º do art. 1.583 do Código Civil. 

Tampouco há se falar em fixação de guarda unilateral, eis que não 

comprovada a incapacidade de um dos genitores para o exercício dessa. 

Deste modo, considerando que o direito de visitas pertence, também, à 

criança, aliado ao fato de que nas ações que versem sobre os interesses 

de menores o magistrado deverá, primordialmente, buscar as melhores 

condições com o intuito de garantir o desenvolvimento físico e psíquico 

das crianças e adolescentes, postergo a análise do pedido de guarda 

provisória e regulamentação de visitas até a realização da sessão de 

mediação/conciliação e confecção de estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 

3º do art. 1.584, do Código Civil. Por conseguinte, proceda-se ao Estudo 

Social do caso, na residência de ambas as partes, como orientam os arts. 

151 e 167, ambos do ECA, por meio da psicóloga e assistente social 

credenciadas a este juízo, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) 

dias, devendo ser abordado quanto a divisão de atribuições de cada um 

dos genitores para com o filho, em caso de guarda compartilhada, e a 

indicação dos períodos de convivências entre eles. II – DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS EM RELAÇÃO AO MENOR MATEUS FERREIRA RISSINI e 

REDUÇÃO EM RELAÇÃO A IANCA FERREIRA RISSINI. Prosseguindo, tendo 

em vista a prova da relação de parentesco (certidão de nascimento), e 

considerando que trata-se de verba de natureza alimentar, com base nos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

razoabilidade, da proporcionalidade e com fundamento no art. 4º da Lei nº 

5.478/68 FIXO os alimentos provisórios em favor do menor Mateus Ferreira 

Rissini em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente equivalente 

a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), devendo a 

quantia ser depositada em juízo, ou em que conta bancária, desde que o 

representante do menor a informe nos autos. Por outro lado, não fora 

demonstrada a alteração financeira do requerente à ensejar, neste 

primeiro momento, a redução dos alimentos outrora fixados em relação à 

filha Ianca Ferreira Rissini, razão pela qual indefiro a tutela de urgência 

neste ponto. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, 

determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-38.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA BASTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bradesco Vida e Previdência S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000765-38.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000270-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000270-28.2019.811.0044 Recebo a emenda à inicial. 

VISTOS, Tratam-se os presentes autos de ação de obrigação de fazer c/c 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por LIANE UHDE contra 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em breve síntese, o autor requer seja determinada ao requerido, em sede 

de tutela antecipada que seja determinada ao Município de Paranatinga/MT 

para a utilização do salário-base da categoria como parâmetro para o 

cálculo dos adicionais de insalubridade. Por outro lado, de rigor o 

indeferimento do pedido liminar reclamado, pelos motivos a seguir 

explanados. I – DA TUTELA ANTECIPADA Para a concessão da tutela, 

mostram-se indispensáveis a presença de dois requisitos, quais sejam, a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o disposto 

no art. 300 do CPC. Pleiteia ao requerente a antecipação dos efeitos da 

tutela, com o intuito de que seja determinada ao Município de 

Paranatinga/MT a utilização do salário-base da categoria como parâmetro 

para o cálculo dos adicionais de insalubridade. Em relação ao primeiro 

pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o deferimento da 

tutela. No presente caso, entendo que a implantação prematura do valor 

pretendido não merece ser acolhida, uma vez que os eventos delineados 

pelo autor na inicial dependem, para sua apuração e comprovação, de 

dilação probatória. Além disso, a determinação para que o requerido 

implante aos valores, por se tratar de medida satisfativa, somente poderá 

ser determinada, caso seja a demanda julgada procedente em favor da 

parte autora, de modo que indefiro o pedido de tutela antecipada formulado 

na inicial. Por isso, em caso de decisão favorável, os valores poderão ser 

restituídos ao autor. Dessa maneira, considerando as razões expostas, 

indefiro o pedido de antecipação de tutela também neste ponto. II – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Por oportuno consignar que é desnecessária 

neste momento a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido da justiça gratuita, eis que preenche os 

requisitos para concessão do benefício. Por fim, à secretaria para que 

retifique o polo passivo no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001352-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIA PEREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001352-31.2018.811.0044 VISTO, Considerando que a parte 

autora passou a residir na comarca de Matupá/MT, a luz do artigo 53, 

inciso II, do Código de Processo Civil, defiro o requerimento da parte autora 

para reconhecer a incompetência deste juízo para o prosseguimento do 

feito. Assim, determino sejam os autos remetidos à comarca de 

Matupá/MT, com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000401-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000401-03.2019.811.0044 Recebo a emenda à inicial. 

VISTOS, Tratam-se os presentes autos de ação de obrigação de fazer c/c 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por LUZIA DE FÁTIMA CAMPOS 

RIBEIRO contra MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em breve síntese, o autor requer seja determinada 

ao requerido, em sede de tutela antecipada que seja determinada que a 

implantação do adicional de um terço a que se refere o art. 7º, XVII, da 

Constituição Federal, a ser calculado sobre o período de 45 dias de férias 

da autora, de acordo com Art. 56, inc. I, alínea ‘a” e art. 57 da Lei Municipal 

nº 027/2011, a partir das próximas férias que serão gozadas pela autora. 

Por outro lado, de rigor o indeferimento do pedido liminar reclamado, pelos 

motivos a seguir explanados. I – DA TUTELA ANTECIPADA Para a 

concessão da tutela, mostram-se indispensáveis a presença de dois 

requisitos, quais sejam, a) elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em 

consonância com o disposto no art. 300 do CPC. Pleiteia ao requerente a 

antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de que seja determinada 

ao Município de Paranatinga/MT a implantação do adicional de um terço, a 

ser calculado sobre o período de 45 dias de férias da autora. Em relação 

ao primeiro pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o 

deferimento da tutela. No presente caso, entendo que a implantação 

prematura do valor pretendido não merece ser acolhida, uma vez que os 

eventos delineados pelo autor na inicial dependem, para sua apuração e 

comprovação, de dilação probatória. Além disso, a determinação para que 

o requerido implante aos valores, por se tratar de medida satisfativa, 

somente poderá ser determinada, caso seja a demanda julgada 

procedente em favor da parte autora, de modo que indefiro o pedido de 

tutela antecipada formulado na inicial. Por isso, em caso de decisão 

favorável, os valores poderão ser restituídos ao autor. Dessa maneira, 

considerando as razões expostas, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela também neste ponto. II – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Por oportuno 

consignar que é desnecessária neste momento a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Assim, cite-se o requerido para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido da justiça gratuita, 

eis que preenche os requisitos para concessão do benefício. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-72.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000808-72.2020.811.0044 VISTO, Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, postergo a realização de 

perícia técnica. Sem prejuízo, considerando que no caso dos autos não se 

admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, observando 

o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se 

quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000811-27.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JADILSON MENDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000811-27.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000903-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000904-54.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais 

ajuizada ELZA CUTAZAGA em face de BANCO VOTORANTIM S/A, ambos 

qualificados nos autos. Narra o autor, em apertada síntese, que é 

aposentado e ao verificar a situação de seu benefício constou a 

existência de empréstimos consignados com o banco réu, sem, contudo, 

ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido. Por tal razão 

requer a procedência da ação para declarar a inexistência do negócio 

jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em 

indenização por danos morais, bem como restituir em dobro os valores 

descontados indevidamente do benefício previdenciário. A requerida 

apresentou contestação, sendo que, no mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda (Ref. 17904954). É a síntese do necessário. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, 

que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, 

desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso 

porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o 

juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC. III – DO 

MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas 

requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de 

sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já 

pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da 

Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz 

de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no 

serviço prestado por ela. E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 

da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira deixou de apresentar o contrato supostamente entabulado entre 

as partes, bem como comprovante de repasse dos valores supostamente 

contratados pelo requerente. Importante consignar que, não há nos autos 

qualquer indício de realização do repasse dos valores do empréstimo ao 

requerente. Registra-se, outrossim, que oportunizada as partes a 

especificação de demais provas a serem produzidas, principalmente ao 

requerido que caberia comprovar o ônus da prova em vista da relação 

consumerista, este requereu o julgamento antecipado da lide. Via de 

consequência, considerando que não houve comprovação do repasse do 

valor do empréstimo, tampouco apresentação do contrato supostamente 

entabulado entre as partes e havendo o desconto dos valores diretamente 

na folha de pagamento do autor, cabível a condenação do requerido em 

danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência. A corroborar, 

veja-se o seguinte aresto: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO 

EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira 

efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário 

sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não 

demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se 

condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por 

falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a 

intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e 

consequências, bem como as condições econômicas das partes, o 

quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que 

tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 

MS 0811561-82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 01/08/2019). Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a 

doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios 

como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido 

e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado. 

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de 

consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura 

rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o 

julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações 

como essas não mais ocorram. Assim, levando-se em consideração que a 

parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a empresa requerida de 

pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua 

conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para 

a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao 

caráter pedagógico da indenização, e, também, visando evitar 

enriquecimento sem causa, fixo-a em R$ 3.000,00 (três mil reais). À vista 

disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo empréstimo e os 

descontos mensais indevidos, bem como não havendo a devolução 

administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do 

indébito na forma simples, nos termos do art. 42, do CDC[1]. IV – 

DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a 

presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por 

corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das 

parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos 

morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e 
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acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] TJ-MT - APL: 00133408520128110041 31178/2017, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA GESSICA DE LIMA PICININI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000481-64.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizada por TALITA GESSICA DE LIMA PICININI 

em face de WILLIAN GOMES DOS SANTOS, ambos qualificados nos 

autos. Determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta comarca para tentativa de auto 

composição, foi realizado acordo entre as partes (Ref. 24823153). Com 

vistas dos autos, o Ministério Público Estadual opinou pela homologação da 

avença, conforme Ref. 31395438. Os autos vieram-me conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. As partes postulam pela homologação do acordo 

entabulado em sede da audiência de conciliação, o qual dispõe sobre os 

alimentos do menor. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado 

entre as partes e, por via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade da justiça. Feitas às anotações necessárias e comunicações e, 

renunciado ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os 

mesmos, observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, 

que esta sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no 

interesse exclusivo dos menores. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001044-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001044-92.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada 

por FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE contra BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S/A, ambos devidamente qualificados. Extrai-se dos autos 

que as partes entabularam acordo visando por fim a presente contenda, 

requerendo, pois, a homologação da avença e a extinção do feito (Ref. 

31399411). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. Nota-se que o direito das partes são disponíveis e 

seus respectivos procuradores e prepostos possuem bastantes poderes 

para transigirem. Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, 

julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Consigno, por fim, que em 

eventual descumprimento da avença, a parte credora deverá manejar a 

execução por meio de cumprimento de sentença, o que, assinala-se, não 

traduzirá em prejuízos às partes. Sem custas remanescentes e honorários 

advocatícios (artigo 90, §3º, CPC). Tendo em vista que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MAMORU KAWAMATA (REU)

CILIOMAR TORTOLA (REU)

MARINEIVA APARECIDA DEMORI GONCALVES (REU)

RIJKOFF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

ROGERIO WAGNER MARTINI GONCALVES (REU)

LUCIANA ANDREA MARTINI GONCALVES TORTOLA (REU)

SIDNEY LOPES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 100822-90.2019.811.0044 VISTO, Analisando os autos, 

verifica-se que o advogado postulante pugnou pela desistência da ação. 

Deste modo, os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes 

comportam extinção com fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito e ausência de interesse 

processual. Importante consignar que o requerido sequer apresentou 

contestação, de modo que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do 

Código de Processo Civil. Com essas considerações, homologo o pedido 

de desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que 

dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas a 

cargo do autor (artigo 90, do CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-66.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARRETO CHOFFER (EXEQUENTE)

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

JESSICA BARRETO CHOFFER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000175-66.2017.8.11.0044.Vistos. 1. Apresentada memória de cálculo, 

intime-se a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – para 

proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no prazo de 

15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese de os 

executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 
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229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob 

pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem como 

honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 523, § 

1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos 

termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não 

impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, 

podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 

suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 

mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativasaos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 

necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exequente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exequente. Paranatinga/MT, data da assinatura digital. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-33.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 30889699 e 

documento juntado no ID 31412443.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000814-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO DE MATOS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 30889503 e resultado 

juntado no ID 31412461.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN WEBBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON BARROS DA COSTA (EXECUTADO)

JOHNNATAN WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 31039108 e 

resultado juntado no ID 3412470, para requerer o que de direito e dar 

andamento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000610-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SOUZA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada dos termos da r. decisão proferida no ID 30889496 e 

resultado juntado no ID 31412485.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 30681238 e resultado 

juntado no ID 31412891.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-42.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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LUZINETH BEZERRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 30909434 e 

resultado juntado no ID 31412898, para requerer o que de direito e dar 

andamento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000926-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILA APARECIDA PONTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 30889075 e 

resultado juntado no ID 31412902, para requerer o que de direito e dar 

andamento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000468-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUVERLAN PEREIRA NETTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do resultado juntado no ID 31412909, para 

requerer o que de direito e dar andamento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BARBOSA SANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 30889704 e 

resultado juntado no ID 31412917, para requerer o que de direito e dar 

andamento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-70.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 30889492 e 

resultado juntado no ID 31412920, para requerer o que de direito e dar 

andamento no feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO ULMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001437-80.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SELVINO ULMER REQUERIDO: 

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115, AYMORE, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Considerando o efeito infringente do 

embargos, intime-se a parte adversa para se manifestar, no prazo legal. 

PARANATINGA, 31 de março de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000307-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERCULES DE AMORIM LOIOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, dos termos da r. decisão proferida nos autos e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 09/10/2019 Hora: 

13:20 , devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000307-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERCULES DE AMORIM LOIOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte executada dos termos da r. decisão proferida no ID 26734936.

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 289 de 389



Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010618-88.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO LARAIANAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8010618-88.2016.8.11.0044. Vistos. 1. Apresentada memória de cálculo, 

intime-se a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – para 

proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no prazo de 

15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese de os 

executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 

229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob 

pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem como 

honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 523, § 

1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos 

termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não 

impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, 

podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 

suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 

mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativasaos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 

necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exequente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exequente. Paranatinga/MT, data da assinatura digital. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S (EXEQUENTE)

WANIR RODOLFO WEIRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000004-75.2018.8.11.0044. Vistos. 1. Apresentada memória de cálculo, 

intime-se a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – para 

proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no prazo de 

15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese de os 

executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 

229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob 

pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem como 

honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 523, § 

1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos 

termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não 

impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, 

podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o 

juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 

suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 

mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativasaos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 
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necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exequente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exequente. Paranatinga/MT, data da assinatura digital. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2020- DF.

 Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando a Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de março de 2020, que 

dispõe sobre o endereço virtual dos magistrados do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, para atendimento dos casos urgentes, no período 

de 20 de março a 20 de abril de 2020,

Considerando prorrogação e suspensão ate o dia 30 de ABRIL de 2020, 

cujas medidas estão prevista na Portaria Conjunta n. 281.

RESOLVE:

 Art. 1º - Alterar em partes a Portaria N. 13/2020/DF, onde ser ler 30 de 

maio de 2020, sendo 30 de abril de 2020.

 Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Presidência do 

Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, à Ordem dos 

Advogados do Brasil - 14ª Subseção de Peixoto de Azevedo, Defensor 

Público, Procuradores da união, do Estado e dos Municípios.

 Peixoto de Azevedo, de 22 de abril de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito - Diretor do Foro.

PORTARIA N. 16/2020-DF

Implanta o módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico – 

PJe na Comarca de Peixoto de Azevedo, e dá outras providências.

 Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o uso do meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças 

processuais foi admitido e disciplinado pela Lei Federal nº 11.419, de 19 

de dezembro de 2006;

 CONSIDERANDO que a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, em caráter obrigatório, o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, como o sistema informatizado 

de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder 

Judiciário;

 CONSIDERANDO que a plataforma de Processo Judicial Eletrônico-PJe, é 

ferramenta oficial de processo eletrônico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, conforme o art. 3º da Resolução n. 3/2018/TP;

 CONSIDERANDO a necessidade de adoção das medidas necessárias à 

plena implantação da plataforma PJe em todas as unidades judiciarias e 

órgão julgadores do Poder Judiciário estadual, conforme o art. 4º da 

Resolução n. 3/2018/TP ;

 CONSIDERANDO que o Processo Judicial Eletrônico – PJe, plataforma de 

tramitação de processos judiciais desenvolvida sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais.

 CONSIDERANDO a implantação do módulo criminal na Comarca de Peixoto 

de Azevedo/MT, na plataforma de Processo Judicial Eletrônico-PJe 

estabelecida pela PORTARIA N.210/2020-PRES, DE 05 DE MARÇO DE 

2020.

 RESOLVE:

 Art. 1º Implantar o módulo criminal da plataforma de processo Judicial 

Eletrônico – PJe na Comarca de Peixoto de Azevedo, para o processo e 

julgamento dos processos relativos à sua competência criminal, bem como 

dos incidentes da mesma natureza, incluindo todas as classes e assuntos 

relacionados aos referidos processos.

 Art. 2º O módulo criminal da plataforma de Processo Judicial 

Eletrônico-PJe será implantado a partir da 00h (zero hora) do dia 

22.04.2020.

 Art. 3º A utilização da plataforma eletrônica será obrigatória a partir das 

00h (zero hora) do dia 22.05.2020.

 Art. 4º Os processos protocolados até as 23h59 do dia 21.05.2020, 

antecedente à data de utilização obrigatória do PJe, incluindo-se os seus 

incidentes, continuarão a tramitar fisicamente até o seu devido 

arquivamento.

 Art. 5º Os mandados expedidos serão encaminhados eletronicamente à 

Central de Mandados.

 Art. 6º A unidade judiciaria tratada nesta Portaria deverá digitalizar as 

informações e documentos eventualmente apresentados por terceiros não 

cadastrados na plataforma PJe.

 Art. 7º Aplicam-se às situações não previstas nesta Portaria as 

disposições da Resolução n. 3/201/TP.

 Parágrafo único. Os casos omissos na Portaria e na Resolução n. 

3/2018-TP serão resolvidos pelo Comitê Gestor do Processo Judicial 

Eletrônico no Estado de Mato Grosso.

 Art. 8º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia ao Presidente do 

Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Procuradoria do Município e à Ordem dos Advogados do Brasil - 

14ª Subseção de Peixoto de Azevedo.

 Peixoto de Azevedo, 22 de abril de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000330-64.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Terceiros e interessados (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000330-64.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEORA DA SILVA 

Endereço: Travessão 02, 170, Comunidade São Sojé da União (Sitio 5 

Irmãos), Zona Rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MOISES ALVES DE SOUZA Endereço: Travessão 2, 170, 

Comunidade São José da União (Sitio 5 Irmãos), Zona Rural, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: Terceiros e interessados 

Endereço: s/n, s/n, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

INTIMANDO: interditado(a): MOISES ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, 

aposentado, portador da cédula de identidade n. 3187592-0 SESP/MT, e do 

CPF sob n. 337.045.119-00, residente e domiciliado Travessão 02, n. 170, 

Comunidade São José da União, Sitio 05 Irmãos, Zona Rural Distrito de 

União do Norte, Peixoto de Azevedo/MT FINALIDADE: Tornar público a 

sentença que decretou a interdição de MOISES ALVES DE SOUZA, acima 

qualificado, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do CPC. SENTENÇA: 

Vistos. (...) Posto isso, decreto a interdição de MOISES ALVES DE SOUZA 

qualificado nos autos, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3°, inciso II, do 
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Código Civil, e de acordo 0171 O artigo 1.775,51°, do CPC, nomeio-lhe 

curadora ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA. Em obediência 

ao disposto no artigo 1.184, do Código de Processo Civil e no artigo 12, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se o presente no registro civil e 

publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com 

intervalos de dez dias. Lavre-se termo de curatela DEFINMVO em favor da 

senhora ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o 

que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELIO FERNANDES LUNA, 

digitei. Peixoto de Azevedo/MT, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-05.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000073-05.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 31.998,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PURUKAPA METUKTIRE Endereço: 

Aldeia Capoto Jarina, S/N, RESERV Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, 

7 andar - salas 701 a 702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

querendo, no prazo de lei, impugnar a contestação, nos termos da decisão 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 18 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000049-74.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000049-74.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 30.856,22 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: NHAKMEITI METUKTIRE Endereço: Aldeia Capoto 

Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA CAPOTO JARINA, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, 7 andar - salas 701 a 702, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, no prazo de lei, 

impugnar a contestação, nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-35.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000071-35.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 31.122,66 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PURUKAPA METUKTIRE Endereço: 

Aldeia Capoto Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA CAPOTO JARINA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, 7 andar - 

salas 701 a 702, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

que no prazo de lei, impugnar a contestação, nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto 

de Azevedo-MT, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-54.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KENDJERE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO 

n. 1000018-54.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 42.240,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: KENDJERE METUKTIRE Endereço: Aldeia Capoto 

Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA CAPOTO JARINA, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14147, TORRE A - ANDAR 

18, VILA SANTA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04940-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que, no 

prazo de lei, impugnar a contestação nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-84.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KENDJERE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000016-84.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 31.680,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: KENDJERE METUKTIRE Endereço: Aldeia Capoto 

Jarina, S/N, RESERVA INDÍGENA CAPOTO JARINA, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 

100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE 
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JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para que no prazo de lei, impugnar a 

contestação, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 18 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000890-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000890-06.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA Endereço: TRAV 01, 

LOTE 21, SÍTIO PANTANAL, PA PLANALTO DO IRIRI, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, 3536, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-284 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO o(s) respectivo(s) advogado(s), bem como 

as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 8 de julho de 2020, às 17h15min nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000654-54.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FEITOSA DA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000654-54.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

SOLANGE FEITOSA DA SILVA DO NASCIMENTO Endereço: rua venceslau 

braz, 123, casa, alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Endereço: AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, 

ANDAR ED. TH., CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, no prazo de lei, 

impugnar a contestação nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE FATIMA ROVEROTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da petição de num. 25470770, intime-se a parte autora para 

que, manifeste-se sobre o beneficio ativo desde a propositura da 

demanda, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM DO NASCIMENTO LANDER SENN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000583-86.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LILIAM DO NASCIMENTO LANDER 

SENN Endereço: Av. Itamar Dias, 251, Apato. 03, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Endereço: Rua Nossa Senhora da 

Penha, 425, End. Comercial, Centro, CORUMBÁ DE GOIÁS - GO - CEP: 

72960-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

que no prazo de lei, impugnar a contestação nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-46.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000370-46.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Invalidez]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARLI 

DOMINGUES Endereço: Sitio Santo Antonio, Vida Nova II em Peixoto de Az, 

Sitio Santo Antonio, Vida Nova II em Peixoto de Az, Sitio Santo Antonio, 

Vida Nova II em Peixoto de Az, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-905 Nome: INSS-Instituto 

Nacional da Seguridade Social Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. 

ADEMAR RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO o(a) respectivo(a) 

advogado(a), bem como as testemunhas arroladas, para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 8 de julho de 

2020, às 15h15min nos autos do processo acima identificado, nos termos 

da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 20 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOVENI CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000189-45.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SOVENI 

CARDOSO Endereço: PA CACHIMBO I, TRAVESSAO 03, LOTE 723, SÍTIO 

NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, - DE 

3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-284 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para no 

prazo de lei, se manifestar quqnto a petição de fls. 42 (ID: 31156002), nos 

autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000608-65.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ABREU DOS SANTOS OAB - MT26514/O (ADVOGADO(A))

WANESSA BATISTA DA SILVA OAB - 049.463.251-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. K. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000608-65.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 4.790,40 ESPÉCIE: 

[Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: ANA CLARA BATISTA KONRATH Endereço: RUA PIAUÍ, 58, CASA, 

MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

WANESSA BATISTA DA SILVA Endereço: RUA PIAUÍ, 58, CASA, MÃE DE 

DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ANDREY BATISTA KONRATH Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 

286, CASA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da sentença de fls. 

13 - ID: 26619092) prodeferida nos autos do processo acima identificado, 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

Peixoto de Azevedo-MT, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000709-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

lei, manifestar-se sobre os termos da Certidão (ID 30946026).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000689-48.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

lei, manifestar-se acerca dos termos da Certidão (ID 30946030).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MINGUENS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000345-67.2018.8.11.0023 POLO ATIVO:MARIA 

MINGUENS DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAKSON 
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DARLIN FERREIRA DOS SANTOS, FABIANE LEMOS MELO POLO 

PASSIVO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar com relação ao documento 

juntado aos autos (ID 26665623) no prazo de 10 (dez) dias. . Peixoto de 

Azevedo-MT, 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001015-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HIDEKO TOMINAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a impugnação à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001356-97.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES CONRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-51.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR DOS SANTOS SALGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES OAB - MT24608/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000154-51.2020.8.11.0023 Vistos. Indefiro os pedidos de 

justiça gratuita e de pagamento de custas ao final da demanda. A parte 

autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo com o artigo 98 

do CPC. Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o direito 

à assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado a 

respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do processo. 

Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e absoluto, 

sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso concreto 

para verificar a possibilidade das partes de realizarem o pagamento das 

despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No caso em 

exame, extrai-se dos autos que a parte autora requereu a justiça gratuita 

de forma genérica, ou seja, em momento algum restou comprovado tal 

impossibilidade. Assim, não há elementos suficientes que demonstrem que 

a parte autora é incapaz de arcar com as custas processuais, não 

havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária. Nesse 

sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de 

declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da 

assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos 

autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de 

recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de 

elementos fático probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). O TJMT também possui jurisprudência no 

mesmo sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - Em que pese o valor atribuído a 

causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, ser 

possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si 

só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita. II - Como cediço, a 

obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da 

própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre 

convencimento motivado do julgador. III - No caso em exame, nada 

convence do contrário, pois, além de ostentar vários bens móveis 

(automóveis) em seu nome, conforme consulta ao RENAJUD realizada pelo 

juízo a quo, também consta outro rol considerável de bens imóveis em 

nome do requerente, desta vez demonstrado pelo extrato da declaração 

de imposto de renda. IV - Além disso, o agravante possui rendimento 

suficiente, ao menos para recolher as custas processuais exigidas, cujo 

montante gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais). (N.U 

1002720-47.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Como cediço, a obtenção da 

gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria 
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hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento 

motivado do julgador, nos termos do art.99, §§2º e 3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, considerando que a parte autora é 

servidor público, sendo gerente da agência do INSS de Peixoto de 

Azevedo, são elementos suficientes a gerar convicção de que é capaz de 

arcar com as custas do processo, sem prejuízo pessoal ou de sua família, 

não estando incluso nas situações previstas pela Lei nº 1.060/50. Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há 

comprovação de que o Autor sofrerá prejuízos pessoais e de seus 

familiares em razão do recolhimento das custas; bem como o pagamento 

de custas ao final. Intime-se a autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Recolhidas as custas processuais, 

venham-me os autos para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000139-82.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA ARAUJO RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Cite-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o 

pagamento da soma em dinheiro reclamada, monetariamente atualizada 

desde o ajuizamento, ou ofereça embargos, previstos no art. 700, § 2º do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Conste do mandado 

que caso cumpra a determinação contida naquele, ficará isento de custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 702 CPC). Caso não pague 

nem ofereça embargos ou sejam estes julgados improcedentes, ficará 

sujeito à constituição de pleno direito de título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo-se na 

forma dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001228-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

quanto ao desarquivamento dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias; 

Após, conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000351-06.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MECIANO (RECONVINDO)

 

FINALIDADE 1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora e do advogado 

para comparecer a audiência designada para o dia 17.08.2020, às 14h. 

Devendo arrolar testemunhas no prazo legal; FINALIDADE 2: Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o preparo da carta precatória (Cuiabá-MT) para citação da parte 

requerida, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br), para cumprimento do mandado de 

citação. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO 

para efetuar o pagamento de 01 (uma) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, na Zona Rural - Planalto do Iriri, Peixoto de Azevedo, no prazo de 

10 (dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/penhora/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000351-06.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MECIANO (RECONVINDO)

 

FINALIDADE 1: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 1 (uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, na 

Zona Rural de Peixoto de Azevedo-MT, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do Auto de 

Vistoria, Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, com posterior 

remessa do comprovante aos autos. FINALIDADE 2: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento de 1 (uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT, 

CEP. 78060-758, no prazo de 10 (dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

FINALIDADE 3: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos autos para o dia 17.08.2020, às 14h. Devendo 

arrolar testemunhas no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000820-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000820-23.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: GELSON SILVA CRUZ Endereço: Rua Belem, 608, centro, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: rua Thiago Magalhaes Nunes, 771, centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, no 

prazo de 30(trinta) dias, apresentar notificação extrajudicial ou carta com 

AR para fins de comprovar a recusa do banco requerido em apresentar 

os documentos pleiteados, sob pena de indeferimento da inicial por 

ausência de interesse de agir. Peixoto de Azevedo-MT, 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 298 de 389



Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000501-21.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000501-21.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE JESUS 

GOMES Endereço: Rua Pará, 812, bairro Liberdade, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco Bradesco 

Endereço: Rua Thiago Malgalhaes nunes, 791, centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE 1: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanar o defeito de representação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. FINALIDADE 2: Apresentar notificação 

extrajudicial ou carta com AR para fins de comprovar a recusa do banco 

requerido em apresentar os documentos pleiteados, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de 

interesse de agir. Peixoto de Azevedo-MT , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-34.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-19.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-04.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 299 de 389



provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-86.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-92.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRADES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-71.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000491-40.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRADES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-25.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRADES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 
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o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-10.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRADES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002394-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM - COTREL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Considerando o caráter itinerante da carta precatória e a certidão 

de num. 30995768, remetam-se os autos para Comarca de Guarantã do 

Norte/MT. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000605-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização do 

cálculo e atualização da RPV, conforme provimento 06/2020. Após, 

cumpra-se o despacho de num. 27307845. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000813-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000813-31.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARINALVA RIBEIRO Endereço: 

Rua Belém, 608, bairro Nova Esperança,, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) 

Advogado(a) para, em 10 dias, impugnar a contestação e manifestar 

sobre os documentos juntados pelo requerido no ID nº 26309558. Peixoto 

de Azevedo-MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001344-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001344-83.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: RAIMUNDA BATISTA Endereço: RUA GOVERNADOR 

VALADARAES, 416, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: 

ALAMEDA RIO NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emendar a petição inicial a fim de juntar aos autos virtuais comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Peixoto de Azevedo-MT, 22 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000011-62.2020.8.11.0023 EXEQUENTE: A J S OLIVEIRA & 

CIA LTDA - ME. EXECUTADO: ERNECI AFONSO LAVALL. VISTO. A J S 

OLIVEIRA & CIA LTDA - ME ajuizou o presente processo contra ERNECI 

AFONSO LAVALL, pleiteando a execução de título extrajudicial. Sobreveio 

petição do Exequente informando sobre a ocorrência de acordo 

envolvendo as partes, pleiteando a suspensão do feito (fls. 29469924). É 

o relatório. D E C I D O. Compete ao Juiz, em qualquer grau de jurisdição, 

mesmo após a prolação de sentença de mérito, homologar acordo entre as 

partes, porquanto a vontade destas quando se trata de direito disponível. 

O acordo de fls. 29469924, obviamente atende aos interesses das partes, 

razão pela qual sua homologação se impõe. No caso dos autos é aplicável 

a regra do art. 922 do CPC, in verbis: “Convindo as partes, o juiz declarará 

suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso.” Com efeito, a extinção da execução antes do termo final do 

acordo, acarretará prejuízo ao credor, porquanto afasta a possibilidade de 

reativar o curso da ação de execução, obrigando-o a ajuizar nova 

execução para ver adimplido o seu crédito. Neste sentido a jurisprudência: 

APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO. 

Suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do 

acordo. Possibilidade. É compatível a homologação do acordo com a 

suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pela parte 

adversa. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70046025409, 

Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair 

de Lemos Junior, Julgado em 25/04/2012). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. ERRO 

MATERIAL. APELO TEMPESTIVO. A alegação de erro material do acórdão 

das fls. 63-64 deve ser acolhida para reconhecer a tempestividade do 

recurso de apelação. 2. MÉRITO DO APELO. ACORDO LEVADO A EFEITO 

PELAS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 

792 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. O acordo entre as partes, 

objetivando o parcelamento do débito, implica a suspensão do processo e 

não a sua extinção. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70043950443, Segunda Câmara Especial Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado 

em 26/10/2011). Destarte, impõe-se a suspensão da execução nos termos 

do acordo, porquanto o adimplemento da dívida implica extinção definitiva 

da execução e, por outro lado, o inadimplemento implica prosseguimento 

do processo de execução nos seus termos legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 29469924, que se regerá pelas cláusulas e condições nele 

contidas. Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, até o 

efetivo cumprimento da transação nos termos do artigo 922, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000183-38.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 18308886, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

31298539. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000932-55.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 23004388, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

31077470. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000464-91.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANE LEMOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 20087932, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

30994778. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ LUIZ DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000578-64.2018.8.11.0023 S E N T E N Ç A BRAZ LUIZ DA 

SILVA RAMOS ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando 

ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, porém hoje está 

impossibilitada de exercer suas funções laborativas. Juntou documentos 

às fls. 15126916, 15127036, 15127099, 15127211, 15127289, 15127347, 

15127438 e 15127570. Formada a angularidade da relação processual, o 

requerido contestou a ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não 

faz jus ao benefício (fls. 16968923). Laudo Pericial juntado à fl. 24786015. 

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Em que pese as razões do Instituto Nacional de Seguridade 

Social, tenho que deve ser concedida benefício de auxílio doença à parte 

autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito 

ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade 

profissional, in verbis: “ART. 59. O AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO 

SEGURADO QUE, HAVENDO CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O 

PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA 

O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 

15 (QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS.” Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. Na hipótese em análise, a parte 

autora comprovou a sua qualidade de segurado da Previdência Social e o 

cumprimento da carência exigida para o benefício postulado por meio das 

informações contidas à fl. 16968925. No que se refere ao requisito da 

incapacidade laboral, o laudo pericial de fl. 24786015 atestou que a parte 

autora possui limitações físicas temporárias, com tempo para reabilitação 

de 4 (quatro) meses. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, o fato de a parte autora 

encontrar-se acometida de doença que o incapacita para o exercício de 

suas funções laborativas. Diante desse quadro, considerando a 

incapacidade parcial da parte autora, o segurado faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, o qual será mantido até posterior recuperação do autor. 

Cabe à autarquia previdenciária rever benefícios concedidos, ainda que 

por via judicial, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da 

incapacidade para o trabalho alegada como causa para concessão (art. 

71, caput da Lei 8.212/1991). Conforme art. 101 da Lei 8.213/1991, o 

segurado é obrigado a submeter-se aos procedimentos periódicos a cargo 

da Previdência Social - exame médico, tratamento e processo de 

reabilitação profissional -, sob pena de suspensão/cancelamento do 

benefício. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no 

valor correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos 

dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: BRAZ LUIZ DA SILVA RAMOS; 2. 

Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; 3. Data do início do benefício: 

26/07/2018 (fl. 15127347); 4. Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-benefício. NA MESMA OPORTUNIDADE, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PARA QUE, SUBMETA-SE A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPIA, PARA 

RECUPERAÇÃO E RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. Os juros de 

mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% 

ao mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 

11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de 

Processo Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000609-50.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Autos nº 1000609-50.2019.8.11.0023 S E N T E N Ç A Cuida-se de AÇÃO 

DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por RAIMUNDO 

ALMEIDA SILVA, na qual pretende a expedição de mandado de 

restauração do seu registro de nascimento. Relata o solicitante que 

extraviou sua certidão de nascimento e ao solicitar a segunda ao Cartório 

de Ofício da Comarca de Humberto Campos/MA tomou conhecimento que 

seu registro de nascimento não constava nos arquivos daquela serventia. 

Consta nos autos a certidão negativa de assento de nascimento expedida 

pelo Cartório de Ofício da Comarca de Humberto Campos/MA, informando 

que não foi localizado nenhum registro em seus livros. Juntou ao pedido 

procuração, declaração de hipossuficiência, cópia da do CPF e Cédula de 

Identidade. À fl. 21502161 o órgão ministerial se manifestou pela 

procedência do pedido. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 

1060/50 e do art. 98 e seguintes do CPC. O artigo 109 da Lei nº 
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6.015/1973 dispõe acerca da retificação, restauração e suprimento de 

assentamento de Registro Civil disciplinando que “Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

Conforme certidão negativa de assento de nascimento (fl. 21013146) não 

foi localizado o assento de nascimento de RAIMUNDO ALMEIDA SILVA. 

Diante disso, concluo que deve ser determinado a restauração do registro 

de nascimento da requerente ao Cartório de Ofício da Comarca de 

Humberto Campos/MA, uma vez que a situação dos autos indica a 

ausência de registro nos livros competentes pelo(a) oficial(a) à época em 

que a certidão de nascimento foi confeccionada. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido aduzido pelo requerente e DETERMINO A 

RESTAURAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SEBASTIANA DARIO 

DE SOUZA, DEVENDO O CARTÓRIO DE OFÍCIO DA COMARCA DE 

HUMBERTO CAMPOS/MA, providenciar a devida lavratura do 

assentamento de nascimento nos livros próprios, a fim de que seja suprida 

a irregularidade apontada neste processo. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos 

do art. 109, §§ 4º e 5º, da Lei n. 6.015/1973, certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente mandado, via Carta Precatória, ao 

Cartório de Ofício da Comarca de Humberto Campos/MA, a fim de que seja 

cumprida a presente sentença, devendo o(a) Oficial(a) do Registro 

providenciar a devida lavratura do assentamento de nascimento de 

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA nos livros próprios daquele Ofício, a fim de 

que seja suprida a omissão apontada neste processo. (Encaminhe-se 

cópia integral do processo). Cumpridas todas as determinações, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Considerando a atuação 

da advogada Cintia Bee de Souza Pinto – OAB/MT 8011 (fls. 9), condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no 

valor de 4 (quatro) URH, com fundamento no item 15.1 da Resolução 

096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do 

Brasil), devendo a Secretaria expedir a competente certidão ao causídico. 

Sem custas diante da gratuidade concedida. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001059-90.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BILISTKI OLBONI (AUTOR(A))

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 

COMINATÓRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de DIOGO BILISTKI OLIBONI, 

por meio da qual pretende a imposição de obrigação de fazer ao Estado de 

Mato Grosso, consistente no fornecimento de TRATAMENTO 

CONVERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE, em 

hospital com vaga em leito de UTI, pois necessita urgentemente, 

independente de aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera, 

inclusive mediante a aquisição de vaga em unidade especializada no setor 

privado, caso necessário. A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida 

em 20/09/2019 (fl. 24506538). O Ministério Público requereu o julgamento 

antecipado da lide, com a procedência dos pedidos formulados na inicial, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (fl. 

31257456). É o relatório. Decido. Por ser a matéria exclusivamente de 

direito e não havendo a necessidade de produção de outras provas, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, trata-se de Ação 

Civil Pública ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Peixoto de Azevedo/MT objetivando compeli-los à 

disponibilizar TRATAMENTO CONVERVADOR DE TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO GRAVE, a fim resguardar a vida de DIOGO BILISTKI 

OLIBONIS. Os documentos juntados nos autos indicaram que de fato a 

paciente apresentava quadro de urgência com risco de morte, sendo 

imperioso o deferimento da medida vindicada. Quando do deferimento da 

liminar, ficou consignado que: Ante o exposto e com fundamento nos 

artigos 194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c 297 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a antecipação liminar da tutela, para determinar ao requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO que providencie URGENTEMENTE, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ao efetivo fornecimento de 

procedimento de TRATAMENTO CONVERVADOR DE TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO GRAVE do paciente DIOGO BILISTKI OLIBONI, em 

estabelecimento com suporte de Unidade de Terapia Intensiva, a fim de 

que sejam realizados todos os demais procedimentos médicos 

necessários para resguardar a sua vida, seja em hospital da rede pública 

ou privada, suportando o requerido todo ônus financeiro, sob pena de 

fixação de tutela inibitória diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), para a 

hipótese de descumprimento da ordem, até o limite equivalente a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Fixo como dies a quo da multa a data em 

que o descumprimento for comunicado pelo autor a este Juízo. Apreciando 

o mérito da presente demanda entendo que os argumentos lançados na 

decisão liminar devem ser confirmados, mormente porque o objetivo maior 

foi garantir a DIOGO BILISTKI OLIBONI o direito à vida, à saúde e à 

dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal. Com 

efeito, os direitos à vida e à saúde são fundamentais, amplos, 

incondicionais e absolutos, sendo matéria com origem constitucional direta 

(artigos 5º, caput; c/c 196 e seguintes, da CF/88). Nas palavras do 

excelso Ministro Celso de Melo, o direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, os cidadãos, 

o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar (RE 393175 AgR). Os artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal não se tratam de mera norma programática, mas impingem aos 

entes federados um dever de prestação positiva, obrigando os a 

implementar políticas públicas que concretizem e garantam eficácia ao 

direito à saúde. Ocorre que muitas vezes as políticas públicas adotadas 

pelo Estado, mesmo que amplas e contínuas, não são suficientes ou 

eficazes na concretização destes deveres, seja em virtude da voluptuosa 

demanda pelos serviços de saúde, seja porque os medicamentos e 

tratamentos constantes dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

estatuídas pelo SUS não acompanham a evolução médica. Logo, quando 

há deficiência nesta prestação, é natural que ocorra a judicialização do 

direito de proteção à saúde e à vida, sendo de extrema importância para o 

Estado Social e Democrático de Direito, conforme elucidam os excelsos 

jurista Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: “Constatando-se a 

existência de políticas públicas que concretizam o direito constitucional à 

saúde, cabe ao Poder Judiciário, diante de demandas como as que 

postulam o fornecimento de medicamentos, identificar quais as razões que 

levaram a Administração a negar tal prestação. É certo que, se não cabe 

ao Poder judiciário formular políticas sociais e econômicas na área da 

saúde, é sua obrigação verificar se as políticas eleitas pelos órgãos 

competentes atendem aos ditames constitucionais do acesso universal e 

igualitário . (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet 

Branco em Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 706) Neste contexto, convém esclarecer que quando o 

Poder Judiciário constata a ausência de prestação ou de prestação 

inadequada deste serviço e determina o fornecimento gratuito de 

medicamento ou a realização de uma cirurgia à pessoa carente de 

recursos, não está desrespeitando o princípio da independência dos 

poderes ou comprometendo a universalidade do acesso a saúde, mas sim 

assegurando a dignidade da pessoa humana e zelando pela realização da 

justiça social, papel que lhe insculpiu a carta constitucional. Importante 

ressaltar que a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º da 

Carta Magna como princípio fundamental da República Federativa do Brasil 

e hoje é concebida como valor supremo da democracia. No caso dos 

autos verificou-se que no momento do ajuizamento da presente demanda 

a situação de saúde de DIOGO BILISTKI OLIBONI apresentava tamanha 

gravidade, que a concessão da tutela de urgência foi medida impositiva, 

sob o risco de perecer o próprio direito resguardado, in casu A VIDA. Por 

fim, no presente feito resta incontroverso a responsabilidade dos 

requeridos no fornecimento do tratamento e meios de garantir à saúde, 

vida e à dignidade de DIOGO BILISTKI OLIBONI, especialmente em razão de 

serem direitos a serem garantidos de forma solidária pelos entes 

estaduais e municipais. Ademais, de acordo com os arts. 264, 275 e 283, 
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todos do Código Civil de 2002, bem como pela doutrina mais autorizada 

que rege o conceito de solidariedade, pode-se dizer que o credor tem 

direito de receber de cada um dos devedores o objeto devido, cabendo a 

estes discutir posteriormente quem tinha a obrigação originária, 

ressarcimento os demais. No entanto, independentemente deste conceito 

civilístico de solidariedade, reporto-me ao disposto no artigo 198, 

principalmente no inciso II, da Constituição Federal de 1.988. Tal 

dispositivo, regulamentando o Sistema Único de Saúde, fixa uma diretriz 

que entendo imprescindível para o presente caso, qual seja – o 

"atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais". Ora, se o atendimento é INTEGRAL; 

mais que isso, se a prioridade é para ATIVIDADES PREVENTIVAS; não 

deixando de lado os serviços assistenciais, inegável é que todo aquele 

que bate às portas de um ente público (Municipal, Estadual ou Federal) 

solicitando saúde deve dele prontamente receber. Não cabe ao Estado se 

isentar da responsabilidade, nem alegar ser de competência da União a 

responsabilidade pelo SUS, pretendendo se isentar da responsabilidade, 

antes, deve efetivar o comando Constitucional do atendimento INTEGRAL, 

pleiteando posteriormente, em processo próprio se for o caso, o eventual 

ressarcimento do que tenha por direito dos entes mais abastecidos 

financeiramente - União. O que não pode é um cidadão, necessitando de 

procedimento terapêutico para a manutenção de sua saúde e vida, ter 

negado este direito enquanto autoridades públicas discutem de quem é a 

responsabilidade de “pagar a conta”, principalmente se a instituição do 

Sistema Único de Saúde visou trazer todos os entes públicos para uma 

cooperação mútua, devendo sempre atender incondicionalmente a 

população. Por oportuno, não estamos tratando de uma cirurgia 

excepcional realizada no exterior, muito menos de contratação de 

profissionais altamente capacitados. O que se pleiteou foi a 

disponibilização de TRATAMENTO CONVERVADOR DE TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO GRAVE, e demais procedimentos necessários, que o 

Estado e o Município podem muito bem suportar, cabendo aos mesmos, 

entendendo que não possuem a responsabilidade final, pleitearem em 

ação regressiva um contra o outro ou, ainda, contra a União, o direito de 

ressarcimento dos valores despendidos com o cumprimento da obrigação 

imposta nesta ação. No mesmo sentido, tem-se o posicionamento firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o 

RE nº 855.178, segundo o qual é responsabilidade solidária dos entes 

federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de 

modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que 

visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados, 

veja-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS, 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. Q polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, rei. Min. Luiz Fux, 

DJe 16/3/2015).” 3. Dispositivo Posto isso, e sem maiores delongas, 

confirmo a medida liminar deferida em 20/09/2019 (fl. 24506538) e diante 

do cumprimento voluntário pelos requeridos excluo a multa anteriormente 

fixada, JULGANDO, desde já, PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar 

a tutela de urgência deferida à fl. 24506538. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento as 

partes do pagamento de custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-88.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de BENEDITO RODRIGUES GOMES. Às 

fls. 28167821 adveio a informação de acordo entre as partes. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas 

partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, 

atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, Determino: 

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais: I – remetam-se ao cartório distribuidor 

para cálculo das custas e despesas processuais; II - intime-se o requerido 

para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de averbação 

no distribuidor e expedição de certidão de dívida ativa e protesto. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010063-37.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FEIJO FERNANDES FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010063-37.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 14.259,36 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Nota 

Promissória, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

FEIJO FERNANDES FELIX Endereço: Avenida PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE 

UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MILTON CARLOS RODRIGUES Endereço: Travessa I, 

S/N, DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, VILA NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE: INDICAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO DO 

RECLAMADO , SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO . COMPLEMENTO : 

SEGUNDO INFORMAÇÕES DA OFICIAL DE JUSTIÇA O EXECUTADO NÃO 

FOI LOCALIZADO. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-52.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FEIJO FERNANDES FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010062-52.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 11.372,50 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Nota 

Promissória, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

FEIJO FERNANDES FELIX Endereço: Avenida PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE 

UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MILTON CARLOS RODRIGUES Endereço: Travessa I, 

S/N, DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, VILA NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE: INDICAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

RECLAMADO/EXECUTADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO FEITO. SEGUNDO 

INFORMAÇÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA O ENDEREÇO É INSUFICIENTE. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-22.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FEIJO FERNANDES FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010064-22.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 16.751,50 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Nota 

Promissória, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

FEIJO FERNANDES FELIX Endereço: Avenida PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE 

UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MILTON CARLOS RODRIGUES Endereço: Travessa I, 

S/N, DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, VILA NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE: INDICAR O ENDEREÇO CORRETO DO 

RECLAMADO/EXECUTADO E BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO 

DEVEDOR, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONFORME COSTA DA 

CERTIDÃO DA OFICIAL, NÃO FOI LOCALIZADO . COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 
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(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-36.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000209-36.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE LOURDES RIBEIRO 

DA SILVA Endereço: Estrada Rural, S/N, 6 Agrovila, Zona Rural, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BMG S.A Endereço: AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO 

FIM, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Senhor(a): XXX 

A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-37.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON NESTOR DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001166-37.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 2.203,64 POLO ATIVO: 

Nome: GERSON NESTOR DE SOUZA E SILVA Endereço: Distrito União do 

Norte, s/n, Próximo a oficina do Ney (sobrinho do autor), Zona rural, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Thiago Magalhães Nunes, 490, Esquina com Rua da Saúde, Centro 

Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-29.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010124-29.2015.8.11.0023 Valor da causa: R$ 644,94 POLO ATIVO: 

Nome: ADALBERTO PEREIRA MARTINS Endereço: Rua ALAGOAS, 34, 

MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LOJAS AMERICANAS S.A. Endereço: Avenida 

GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 831, - DE 547 A 1015 - LADO ÍMPAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-228 ESPÉCIE: [Obrigações, 

DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-37.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MIOTO CHARLES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000013-37.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 4.149,96 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: RUY 

BARBOSA MARINHO FERREIRA Endereço: Rua THIAGO MAGALHAES 

NUNES, 1177, AO LADO DO FORUM, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO MIOTO 

CHARLES Endereço: DA SAUDE, 868, CASA, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO DO 

EXECUTADO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. Segundo informações 

do oficial de justiça o endereço indicado na inicial é insuficiente, insistente. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-09.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA UNIAO DO NORTE DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010093-09.2015.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 3.072,75 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Endereço: Avenida 04 D, 

S/N, LOTE 21, QUADRA 03, SETOR IDUSTRIAL II, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 POLO PASSIVO: Nome: DISTRIBUIDORA UNIAO DO NORTE DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Endereço: Avenida PRINCIPAL, 

S/N, MT 322 - KM 65 - PRÓXIMO AO TERMINAL RODOVIÁRIO, DISTRITO DE 

UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para INDICAR o 

endereço da reclamada atualizado, sob pena de extinção do feito, 

segundo informações do oficial o endereço é insuficiente. Certidão do 

oficial: Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço constante no mandado 

e lá estando, deixei de intimar a parte devedora em virtude de que a 

referida deixou de funcionar no Distrito União do Norte e seu 

representante legal, Sr. Claudio Francisco Oliveira, mudou-se para 
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Guarantã do Norte(MT), conforme informação prestada pelo Sr. Luiz 

Claudio Magnabosco. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000855-80.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ITALO MOREIRA Endereço: rua 4, 46, santa izabel, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE 

MESQUITA, 02, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-560 Senhor(a): ITALO 

MOREIRA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 29 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DESPACHO Processo: 

1003850-64.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO 

DELGADO - ME EXECUTADO: MARCOS FERNANDES DOS SANTOS Vistos 

etc. Cite-se a parte devedora, nos termos do § 1º do artigo 827 do CPC, 

para pagar em 03 (três) dias. Decorrido o prazo, efetue-se a penhora, 

avaliação e intimação das partes. Efetuada a penhora, intime-se o devedor 

para comparecer, acompanhado de advogado, à audiência de conciliação 

a ser designada conforme pauta do(a) Conciliador(a), quando poderá 

oferecer embargos por meio de advogado, sob pena de prosseguimento 

da ação. Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação, com as advertências dos arts. 20 e 51, I, ambos da Lei 

9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000453-28.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 
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certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000454-13.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000455-95.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000456-80.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000457-65.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000458-50.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000459-35.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 
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para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000460-20.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000461-05.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000462-87.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000463-72.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000464-57.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000465-42.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 
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nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000466-27.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000467-12.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000468-94.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000469-79.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000470-64.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000478-41.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 
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Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000479-26.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000480-11.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000481-93.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000482-78.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000483-63.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000484-48.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000485-33.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000486-18.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000487-03.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000488-85.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000489-70.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000490-55.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESPACHO Trata-se de Ação de 

Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, “caput”, do CPC. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-81.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANE DO VALE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000120-81.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDIVANE DO VALE MARTINS Endereço: TOCANTINS, 245, 

LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, - DE 

1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO DA RECLAMADA. SOB PENA DE 

ARQUIVAMANTO. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-31.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001341-31.2019.8.11.0023 REQUERENTE: JOÃO MARQUES DE 

ASSUNÇÃO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato C/C Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais proposta por João Marques de Assunção 

em face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, para resolver a demanda 

necessário se faz definir se a assinatura apresentada no instrumento 

contratual (id 28280062) é ou não do requerente, situação esta que 

reclama a realização de perícia grafotécnica, mormente por se tratar do 

único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. 

Observa-se que assinatura constante no referido contrato guarda estreita 

semelhança com a rubrica contida no instrumento de mandato (id 

27094572), inexistindo dúvidas quanto à imprescindibilidade de realização 

da prova específica. Entretanto, não é possível a realização de prova 

pericial no âmbito do Juizado Especial, nos termos do artigo 35, da lei 

9099/95. O Enunciado 54 do FONAJE-CNJ salienta que “A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material”. Assim, considerando 

que para o deslinde da causa a perícia técnica realizada por um 

especialista revela-se imprescindível, entendo que a presente demanda se 

tornou complexa no âmbito do Juizado Especial. Nesse sentido: “(...). O 

procedimento simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis não 

comporta a realização de regular prova pericial, cuja ritualidade, disposta 

na norma processual civil (arts. 420 e seguintes), refoge ao critério de 

menor complexidade que se alicerça na lei de regência dos Juizados. ().”. 

(2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 

- Juizado do Consumidor. J. 03-02- 2009). Posto isso, nos termos da 

legislação supracitada, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, consoante disposto no artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos, da lei 

9099/95. Sem custas ou despesas processuais, a teor do disposto no art. 

55, da lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 
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efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-11.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001213-11.2019.8.11.0023 REQUERENTE: RAIMUNDA BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito proposta por Raimunda 

Batista em face de Banco BMG S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, para resolver a demanda 

necessário se faz definir se a assinatura apresentada no instrumento 

contratual (id 31351316) é ou não do requerente, situação esta que 

reclama a realização de perícia grafotécnica, mormente por se tratar do 

único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. 

Entretanto, não é possível a realização de prova pericial no âmbito do 

Juizado Especial, nos termos do artigo 35, da lei 9099/95. O Enunciado 54 

do FONAJE-CNJ salienta que “A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material”. Assim, considerando que para o deslinde da causa a 

perícia técnica realizada por um especialista revela-se imprescindível, 

entendo que a presente demanda se tornou complexa no âmbito do 

Juizado Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal 

dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. ().”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 - Juizado do Consumidor. J. 03-02- 

2009). Posto isso, nos termos da legislação supracitada, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante disposto no 

artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos, da lei 9099/95. Sem custas ou despesas 

processuais, a teor do disposto no art. 55, da lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo-MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000855-80.2018.8.11.0023 REQUERENTE: ÍTALO MOREIRA REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Morais e Materiais proposta por Ítalo Moreira em desfavor de TAM 

Linhas Aéreas S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Designada audiência de conciliação, a parte autora não compareceu à 

solenidade, apesar de regularmente intimada (id 19054754). Nos exatos 

termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95: “(...) Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; (...)” De igual, modo, dispõe o 

ENUNCIADO 20 – CNJ: “o comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. 

Sendo assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida de 

rigor. É o relatório. Fundamento. Decido. Cumpre ressaltar que a extinção 

do processo prescinde, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Destarte, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 20 - FONAJE-CNJ, c/c artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas, a teor do disposto no Enunciado 28 - FONAJE/MT. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Peixoto 

de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza 

Juíza de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, em razão da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, em razão da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010436-98.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANI MIGUEL DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GILSON MARCOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de junho de 2019, às 14h20min.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

RUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BRENNER GALVAO FILHO OAB - MS7868 

(ADVOGADO(A))

CARINA BOTTEGA OAB - MS11618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL PRADO DA SILVA (REU)

ISMAEL SOUZA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  D E S P A C H O  ( N O T I F I C A Ç Ã O )  P r o c e s s o : 

1002097-07.2018.8.11.0013. AUTOR(A): JOSE INACIO DA SILVA, RUTH 

SILVA RÉU: WAGNER COSTA FARIA NOTIFIQUE-SE WAGNER COSTA 

FARIA, brasileiro, casado, agricultor, Carteira de Identidade nº 088,608-6 

SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 572.179.801-78, residente e domiciliado 

Chácara Sta Clara, BR 174, CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso para que constitua novo patrono nos autos. Ao requerente 

para que se manifeste quanto ao alegado nas peças de defesa. SERVE O 

PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, a ser 

cumprido por carta. Não logrando êxito, por mandado judicial. Pontes e 

Lacerda/MT, 17 de abril de 2020. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001232-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001232-47.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Diante do 

cumprimento da obrigação julgo extinto o processo com fulcro no art.924, II 

do CPC. Expeça-se o necessário. Dispensada a publicação, arquivem-se. , 

17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001232-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001232-47.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Diante do 

cumprimento da obrigação julgo extinto o processo com fulcro no art.924, II 

do CPC. Expeça-se o necessário. Dispensada a publicação, arquivem-se. , 

17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003548-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo requerido 

é tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000922-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVIO CAETANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002474-75.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 
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WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES, SILVIO APARECIDO CARDOSO 

ALVES REU: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Redesigno audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 10.06.2020, às 15h00, primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a oitiva de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda 

que deverá as partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias 

antes da data designada. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002474-75.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES, SILVIO APARECIDO CARDOSO 

ALVES REU: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Redesigno audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 10.06.2020, às 15h00, primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a oitiva de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda 

que deverá as partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias 

antes da data designada. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002474-75.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES, SILVIO APARECIDO CARDOSO 

ALVES REU: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Redesigno audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 10.06.2020, às 15h00, primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a oitiva de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda 

que deverá as partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias 

antes da data designada. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000518-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUZA CRUZ (EXEQUENTE)

LEONICE MESSIAS MARCHIORI RODRIGUES (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES CANDIDO (EXEQUENTE)

MARIA CELIA FERREIRA ABRANTES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000518-53.2020.8.11.0013. 

EXEQUENTE: LUCIENE SOUZA CRUZ, LEONICE MESSIAS MARCHIORI 

RODRIGUES, MARIA APARECIDA ALVES CANDIDO, MARIA CELIA 

FERREIRA ABRANTES DE SOUZA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Defiro o requerido e nomeio Lidima Contabilidade Global Ltda. 

Intime-se para que assuma o compromisso e apresente o laudo em 30 

dias. Arbitro honorários em R$1000,00 , 21 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002839-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLARENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAREMILTON OLIMPIA PEREIRA (REU)

OUTROS RÉUS que no local ocupado indevidamente se encontram (REU)

WESLEY PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002839-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ CLARENTINO DE SOUZA, LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA REU: 

WESLEY PEREIRA, MAREMILTON OLIMPIA PEREIRA, OUTROS RÉUS QUE 

NO LOCAL OCUPADO INDEVIDAMENTE SE ENCONTRAM Afasto a 

preliminar de ilgetimidade passiva vez que se confunde com o próprio 

mérito. Às partes para que especifiquem provas. , 21 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 22 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001174-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE LURDES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001174-78.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANA DE LURDES MORAIS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que 

um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 
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ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos. Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto não ACOLHO os 

Embargos Declaratórios. III – Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003281-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VICENTE ALVES (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES NEVES VICENTE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) REQUERENTE: JOSE ANTONIO VICENTE e SOLANGE VICENTE 

ALVES, quanto às primeiras declarações, mesmo intimados via DJE. 

Nesse sentido, impulsiono os autos para que dê andamento ao feito no 

prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. LIGIA MAGNA 

SILVA E MACHADO DOS REIS Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004179-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 22 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002865-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002865-30.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RELATÓRIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA propôs a presente 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo pela 

autarquia (08/05/2018). Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser 

observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. , 11 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003563-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DA SILVA BRIFES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003563-36.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ERONDINA DA SILVA BRIFES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RELATÓRIO ERONDINA DA SILVA BRIFES propôs a presente 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 
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benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo pela 

autarquia (07/06/2018). Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser 

observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. , 11 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001267-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001267-70.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

RUTE VIEIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. Para a antecipação total ou 

parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível 

que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O juízo de probabilidade 

não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do 

conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não 

com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do 

caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, 

não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de 

certeza do caso concreto. Partindo desse preceito entendo que não se 

fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a 

antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, registro que os documentos 

acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se 

encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no 

deferimento da presente medida. Cabe consignar ainda que se entende 

como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência 

do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos 

no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta 

caracterizado. Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá 

causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da 

tutela mediata pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida não encontra respaldo legal. Posto isso, indefiro a 

antecipação de tutela. Cite-se a parte requerida com as advertências para 

apresentar resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação 

e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao autor para 

impugnação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001786-79.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SERGIO MATTES REU: SIMONE MARIA DE SOUZA Mantenho a decisão por 

seus próprios fundamentos, vez que a alegação de eventual dificuldade 

financeira momentânea e não provada não exime do pagamento das 

custas processuais. , 21 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001250-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIDES DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001250-34.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

DELCIDES DE SOUZA PINTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o 

procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e 

celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição 

sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito 

ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um 

direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista 

de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum. 

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em 

urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por 

indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo 

judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a 

argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades 

absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto. Partindo desse 

preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, 

registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da 

atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que não há o que 

se falar em urgência no deferimento da presente medida. Cabe consignar 

ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não 

decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos 

alegados até então, não resta caracterizado. Ainda por perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não 

deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil 

reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida. Diante disso, 

entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo 

legal. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Cite-se a parte requerida 

com as advertências para apresentar resposta, querendo e no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de 

fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista 

ao autor para impugnação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001257-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS VICENTE DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001257-26.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

IZAIAS VICENTE DO AMARAL REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o 

procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e 

celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição 

sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito 

ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um 

direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista 

de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum. 

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em 

urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por 

indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo 

judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a 

argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades 

absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto. Partindo desse 

preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, 

registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da 

atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que não há o que 

se falar em urgência no deferimento da presente medida. Cabe consignar 

ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não 

decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de 

dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos 

alegados até então, não resta caracterizado. Ainda por perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não 

deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil 

reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida. Diante disso, 

entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo 

legal. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Cite-se a parte requerida 

com as advertências para apresentar resposta, querendo e no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de 

fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista 

ao autor para impugnação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DOS SANTOS BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003753-62.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLEUZA DOS SANTOS BRAGA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 

(endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, 

Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem 

como as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio do 

Fórum local a fim de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo 

ato deve ser agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com 

o perito nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos 

responder os quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. 

Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data 

da perícia; 4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em 

caso positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e 

grau da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado 

está incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude 

da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os honorários periciais 

devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior – CRM/RO 2785, e Luiz Primo 

Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 450,00, na forma da Resolução 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça 

Federal, vez que se trata de comarca com carência de profissionais na 

área de saúde, inclusive, passando por uma coas na área de saúde, com 

o “fechamento” do hospital público¸ justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON BRUNO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000349-66.2020.8.11.0013. AUTOR: 

MAIKON BRUNO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 

(endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, 

Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem 

como as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio do 

Fórum local a fim de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo 

ato deve ser agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com 

o perito nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos 

responder os quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. 

Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data 

da perícia; 4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em 

caso positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e 

grau da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado 

está incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude 

da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os honorários periciais 

devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior – CRM/RO 2785, e Luiz Primo 

Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 450,00, na forma da Resolução 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça 

Federal, vez que se trata de comarca com carência de profissionais na 

área de saúde, inclusive, passando por uma coas na área de saúde, com 

o “fechamento” do hospital público¸ justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003193-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003193-23.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE LUIZ GOMES HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais. PRI. 

Arquivem-se. , 21 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002431-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ADAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002431-41.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

PAULINA ADAO DA COSTA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Cabe à parte requerida o pagamento dos 

honorários periciais, vez que inadmissível o pagamento pela Justiça 

Federal. , 21 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDA DORNELLO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nome: ANILDA DORNELLO DA COSTA Endereço: ESTRADA RURAL, 

COMUNIDADE SANTA CLARA, ZONA RURAL, CONQUISTA D'OESTE - MT - 

CEP: 78254-000 ADVOGADO: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB: 

TO3364 ENDEREÇO: DESCONHECIDO ADVOGADO: PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA OAB: MT0020236A ENDEREÇO: GLEBA GUAPORÉ, S/N, 

ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 29.979.036/0442-70 Vistos DETERMINO a realização de exame 

pericial e, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves 

Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 

7 6 9 8 0 - 0 0 0 .  T e l .  6 9  –  3 3 2 2 - 9 8 2 2  /  8 1 3 1 - 0 6 0 1  / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 2020-04-21 21:01:15.755

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003961-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO PACHURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003961-46.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

EVILAZIO PACHURI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Designo audiência para o dia 22/07/2020 às 13h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004222-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR LUIZA SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nome: ZENIR LUIZA SANTANA DE LIMA Endereço: RUA SERGIPE, 975, 

JARDIM BANDEIRANTES, PONTES E LACERDA - MT - CEP: ADVOGADO: 

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB: TO3364 ENDEREÇO: 

DESCONHECIDO ADVOGADO: PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA 

OAB: MT0020236A ENDEREÇO: GLEBA GUAPORÉ, S/N, ZONA RURAL, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

29.979.036/0442-70 Vistos DETERMINO a realização de exame pericial e, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Doutor LAURO 

LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves Dias, n. 191, 

sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 76980-000. 

Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / ortopedistasperitos@hotmail.com), o 

qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, 

independentemente de compromisso, e deverá exercer escrupulosamente 

o encargo, devendo responder os quesitos formulados pelas partes e 

apresentar outras considerações que entender pertinentes, contando, a 

partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a 

entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do 

NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado 

no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) forte nos arts. 1º 

e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Deverá o (a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante remessa dos autos, intimar a autarquia requerida 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar 

que o(a) requerente deverá comparecer na perícia a ser designada, 

independentemente, de intimação. Com o laudo pericial nos autos, vista às 

partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 2020-04-21 21:04:59.904

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004051-54.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE GALDINO DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 22/07/2020 às 14h. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003630-64.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

RENATA GONCALVES COIMBRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 22/07/2020 às 14h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDENALDO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000601-69.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDENALDO DIAS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 22/07/2020 às 15hs. Intimem-se. , 21 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001276-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

VALMIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

WALDENIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001276-32.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA, ELENIR APARECIDA DIAS, 

VALMIR MARTINS DE SOUZA, WALDENIR MARTINS DE SOUZA ESPÓLIO: 

MARIA APARECIDA DE SOUZA Defiro AJG. HOMOLOGO o presente 

ARROLAMENTO DE BENS na forma ora apresentada na peça exordial, 

para que produza seus efeitos legais. Expeça-se o competente formal de 

partilha. PRI. Arquivem-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003727-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 22 de 

abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001283-24.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGOS FRANCOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR LUIZ RODRIGUES AQUINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001283-24.2020.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DOMINGOS FRANCOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLAUDIR LUIZ RODRIGUES AQUINO Defiro 

a AJG. Ao Núcleo de Conciliação e Mediação para designar data para 

audiência. Cite-se e Intimem-se. , 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CAPEL MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBETO COSTA (REU)

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000556-36.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DORIVAL CAPEL MUNHOZ REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBETO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos, etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, 

restou inerente seu direito de reaver a quantia paga. Assevera que não 

detém a posse dos documentos que comprovam a contratação com a 

requerida, pugnando pela intimação da executada a fim de exibir os 

documentos concernentes ao contrato havido entre as partes e ao 

prejuízo suportado, nos termos do art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Cuida-se de 

ação de liquidação de sentença coletiva, em que a parte exequente requer 

a exibição dos documentos em posse da executada, aduzindo a 

existência de vínculo jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre 

esclarecer que no caso em comento a liquidação de sentença visa o 

aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de modo que os 

elementos: an debeatur (a existência da dívida), cui debeatur (a quem é 

devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, entretanto, 

em se tratando de sentença proferida em ação civil pública coletiva, com 

efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da propositura da 

liquidação de sentença demonstrar a presença de tais elementos, a fim de 

comprovar que os efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o 

recebimento da liquidação de sentença coletiva está condicionado à 

comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a 

condenação proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em 

tese realizado pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer 

prova ou, ao menos, um início de prova documental, que indicasse a 

realização de negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência 

desta prova material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto 

processual inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo 

ocorre com o pedido incidental de exibição de documentos, que resta 

prejudicado pela ausência de comprovação da relação jurídica das partes, 

capaz de afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Ante o exposto, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos 

prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que 

especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. Deverá o exequente comprovar: a) Data do 

ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos planos adquiridos (Ad 

Central, Ad Central Family); c) Comprovante de pagamento para ingresso 

na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou; e) Se recebeu 

alguma bonificação enquanto permaneceu no negócio, qual o valor e qual 

a data do recebimento; f) Caso o ingresso no negócio tenha se dado por 

meio de bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o 

terceiro era divulgador e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do 

crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e comprovantes de pagamento, 
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caso tenha ingressado dessa forma; h) Extrato Bancário de Transferência 

de valores ao divulgador já atuante e que comprou suas contas na 

empresa, situação ocorrida quando do ingresso através de outro 

divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) E-mail enviados pela 

empresa, que comprovam a existência, ativação, pagamento das contas 

adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) Contrato; m) Caso não 

possua nenhum dos documentos informados anteriormente, terá ao menos 

que saber informar a quantidade de contas adquiridas em seu CPF, os 

valores pagos, a data do pagamento/ativação da conta, e login criado. 

Intimem-se. , 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003193-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003193-23.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE LUIZ GOMES HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais. PRI. 

Arquivem-se. , 21 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001276-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

VALMIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

WALDENIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001276-32.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA, ELENIR APARECIDA DIAS, 

VALMIR MARTINS DE SOUZA, WALDENIR MARTINS DE SOUZA ESPÓLIO: 

MARIA APARECIDA DE SOUZA Defiro AJG. HOMOLOGO o presente 

ARROLAMENTO DE BENS na forma ora apresentada na peça exordial, 

para que produza seus efeitos legais. Expeça-se o competente formal de 

partilha. PRI. Arquivem-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

TAQUARY TRANSPORTADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003544-30.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA PARTE RÉ: EXECUTADO: TAQUARY TRANSPORTADORA 

EIRELI - ME, JAKLES BORGES TAQUARY, LELIENE MARIA LIMA Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, para requerer o que 

entender de direito. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

TAQUARY TRANSPORTADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003544-30.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA PARTE RÉ: EXECUTADO: TAQUARY TRANSPORTADORA 

EIRELI - ME, JAKLES BORGES TAQUARY, LELIENE MARIA LIMA Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora, para requerer o que 

entender de direito. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANCIO GOMES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000194-97.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

AMANCIO GOMES SOARES PARTE RÉ: REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação de ID 31389224 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. (REU)

SANTOGO ALIMENTOS LTDA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS OAB - SP79416 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001765-40.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA PARTE RÉ: REU: SANTOGO 

ALIMENTOS LTDA, COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E 

MEDICAMENTOS S.A. Tendo em vista a juntada da carta precatória 

(resultado positivo) (IDs 31342018 e seguintes), abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000695-17.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLARA 

LEITE PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 31353200 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002462-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002462-61.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

JOSE SOARES DA SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito que tendo 

em vista manifestação de ID 31403021, e com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para manifestação. Pontes e 

Lacerda, 22/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002462-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002462-61.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

JOSE SOARES DA SILVA PARTE RÉ: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito que tendo 

em vista manifestação de ID 31403021, e com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para manifestação. Pontes e 

Lacerda, 22/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA SEVERINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002612-42.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. PARTE RÉ: REQUERIDO: 

EDSON BARBOSA SEVERINO Certifico para os devidos fins, Nos termos 

do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA GABIATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000123-95.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: VALERIA GABIATO DOS SANTOS Tendo em vista o teor da 

correspondência devolvida (resultado negativo) (IDs 25744628 e 

25744630), intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 22/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001185-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001185-10.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA 

(40) PARTE AUTORA: AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: REU: NEIMAR APARECIDO ELIZARDO 

DOS SANTOS - ME Tendo em vista o teor da correspondência devolvida 

(resultado negativo) (IDs 24898787 e 24898789), intimo a parte autora 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000877-37.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Tendo em vista o teor da correspondência 

devolvida (resultado negativo) (IDs 30037381 e 30037382), intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001311-26.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

VIANA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO PAN Tendo em vista o teor do 

documento juntado (IDs 30362401 e 30362409), abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/04/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE MOURA BORGES (REU)

ENGERON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001246-94.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

REQUERIDOS: ENGERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP e 

PAULO RICARDO DE MOURA BORGES. Vistos. INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

( i ) Juntar instrumento procuratório, sob pena de extinção, nos moldes do 

art. 76, §1º, inciso I, do NCPC; ( ii ) Comprovar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 22 de 

abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155030 Nr: 10410-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movido por MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA em desfavor de OSMAR PAVARINE.

Após devidamente citado, o exequente informou a quitação do débito 

tributário, requerendo a extinção do processo.

 E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, o exequente informou o 

adimplemento da obrigação tributária, não havendo motivos para a 

permanência do presente feito.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, c.c. art. 156, 

I, do CTN.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais.

CONDENO o executado ao pagamento de honorários advocatícios 

arbitrados no despacho inicial, observando-se que os honorários 

advocatícios já foram pagos administrativamente.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença.

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149925 Nr: 7898-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUBERTI LUIZ MASCHIO, Luiza Lopes do Nascimento, 

MARIA JULIA NASCIMENTO MASCHIO, FRANCIELA LUIZA MASCHIO, 

LARISSA MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oripes José Maschio, SHIRLEY APARECIDA DE 

FATIMA GASPAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca do conteúdo da petição e documentos 

de fls. 180/182.

 Após, tornem os autos conclusos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108347 Nr: 5518-27.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Souza Valadão, Jefferson Souza Valadão, 

Milton Souza Valadão, Udson de Souza Valadão, Gledson Souza Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20.011-A, Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22.376-GO, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - OAB:36528-GO, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485-GO, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, José 

Carlos Silva Coelho - OAB:15013, Lucimer Coelho de Freitas - 

OAB:33001-GO, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de ref.147 e com 

amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, intimo a parte autora, para que tome 

ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102158 Nr: 2991-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que tendo em vista manifestação 

retro, e com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora 

para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128565 Nr: 7469-22.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZANRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que tendo em vista manifestação 

de ref.135, e com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 1560-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fortunato Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que tendo em vista manifestação 

de ref.145, e com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001256-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARTINS TORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001256-41.2020.8.11.0013 AUTORA: 

LUCIMAR MARTINS TORO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a 

juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de 

seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do art. 355 

do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e da 

eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 

fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-03.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001265-03.2020.8.11.0013 AUTOR: JOSÉ 

CARLOS DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. 

Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais 

devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, 

ente político equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta 

Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, implicando ainda em 

gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) 
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Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte requerente o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001244-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DOS PASSOS ABRANTES PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001244-27.2020.8.11.0013. AUTOR: 

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA. RÉ: APARECIDA DOS PASSOS 

ABRANTES PEREIRA. Vistos. DEFIRO o pedido de consignação da 

importância ofertada. INTIME-SE a parte autora para efetuar o depósito da 

quantia discutida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 542, 

I, do Novo Código de Processo Civil. Depois de efetuado o depósito, 

CITE-SE a parte requerida para levantar o depósito ou oferecer resposta, 

conforme art. 542, II, do Novo Código de Processo Civil, constando no 

mandado as advertências constantes no art. 344, do mesmo diploma legal. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos. EXPEÇA-SE o necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-79.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA QUINTINO PINCERATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001247-79.2020.8.11.0013 AUTORA: 

PRISCILA QUINTINO PINCERATO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a 

juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de 

seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do art. 355 

do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e da 

eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 

fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA CAMPOS VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001262-48.2020.8.11.0013 AUTORA: 

EDIMARA CAMPOS VILELA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

335, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, 

as advertências a que fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a 

juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de 

seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do art. 355 

do NCPC. Em atenção ao princípio da celeridade processual e da 

eficiência, DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que é 

fato notório que o Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, 

nas audiências designadas nesta Comarca. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001280-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINA HONORIA LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001280-69.2020.8.11.0013 REQUERENTE: 

CARMOSINA HONORIA LIMA. DE CUJUS: RONALDO DA SILVA DOS 

SANTOS. Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. No mais, NOMEIO como 

inventariante CARMOSINA HONORIA LIMA que, intimada da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, 

após, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários, se não estiverem 

representados nos autos por meio de advogado/Defensor Público, 

intimando o órgão do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver 

testamento (NCPC, artigo 626). Concluídas as citações, ABRA-SE vista 

dos autos às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, na forma do art. 

627 do NCPC. Após, a contar do término do prazo supra, poderá a 

Fazenda Pública manifestar-se sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (NCPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. A propósito, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC. Após a conclusão. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001248-64.2020.8.11.0013. AUTOR: 

BELCHIOR LUIZ DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por BELCHIOR LUIZ DA SILVA contra 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Narra a parte autora, em 

síntese, que formulou pedido administrativo para concessão de auxílio 

doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente 

foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos 

os documentos comprobatórios do alegado, além da prova documental 

atestando a permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, 

requerendo a concessão da tutela antecipada para determinar que a 

Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela 

confirmação da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em 

aposentadoria por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de 

sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao 

resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do 

direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado 

se consubstancia nos atestados médicos carreados aos autos, bem como 

na informação de concessão do benefício, além da informação de 

cessação do mesmo (“vide” ID nº. 31365019). De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato da Autarquia ré ter cessado a 

benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de prejudicar a 

fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os valores recebidos 

possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a 

matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado receio 

de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que determinada a implantação do benefício de auxílio doença 

(TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão 

Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de 

setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)”. Como 

consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz 

o restabelecimento do benefício do auxílio doença. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício de auxílio doença em favor 

da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. INTIME-SE da tutela 

provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital 

Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

autora o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 

22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIMONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001251-19.2020.8.11.0013. AUTORA: 

KATIA SIMONE DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por KATIA SIMONE DA SILVA contra 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Narra a parte autora, em 

síntese, que formulou pedido administrativo para concessão de auxílio 

doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente 

foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos 

os documentos comprobatórios do alegado, além da prova documental 

atestando a permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, 

requerendo a concessão da tutela antecipada para determinar que a 

Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela 

confirmação da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em 

aposentadoria por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de 

sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 
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almejada pelo reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao 

resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do 

direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado 

se consubstancia nos atestados médicos carreados aos autos, bem como 

na informação de concessão do benefício, além da informação de 

cessação do mesmo (“vide” ID nº. 31365114). De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato da Autarquia ré ter cessado a 

benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de prejudicar a 

fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os valores recebidos 

possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a 

matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado receio 

de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que determinada a implantação do benefício de auxílio doença 

(TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão 

Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de 

setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)”. Como 

consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz 

o restabelecimento do benefício do auxílio doença. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no 

prazo de 30 (trinta) dias, restabeleça o benefício de aposentadoria por 

invalidez de maneira integral, em favor da parte autora, sob pena de incidir 

em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite 

equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, 

“caput”¸ do NCPC. INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida 

e CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da 

autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seus advogados 

e via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom 

Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais 

devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, 

ente político equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta 

Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, implicando ainda em 

gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001253-86.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001253-86.2020.8.11.0013 AUTORA: 

ROSANGELA APARECIDA SANTANA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas 

no processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

ROSANGELA APARECIDA SANTANA, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia 

requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 
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2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada 

a efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, 

§ 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA DA SILVA CIRILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001258-11.2020.8.11.0013. AUTORA: 

MARIA EMILIA DA SILVA CIRILO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por MARIA EMILIA DA SILVA CIRILO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A 

parte autora narrou, em apertada síntese, que sempre labutou nas lides 

rurais, e, com o passar do tempo, veio a necessitar do benefício 

previdenciário para que possa auxiliá-lo na sua subsistência. Após tentar 

a sua aposentação por meio de requerimento formulado ao posto de 

atendimento do Instituto requerido, afirmou que teve tolhido o seu pedido 

de concessão do benefício previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar 

a presente “actio”. Em razão disso, requereu a concessão da implantação 

do benefício em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com a 

consequente citação do requerido e, ao final, a procedência de sua 

pretensão para condenar a Autarquia a conceder de forma definitiva o 

benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data do indeferimento 

do requerimento administrativo. Juntou documentos nas folhas retro. É o 

relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada tem os seus 

fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao 

lecionar sobre a tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A 

concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou 

seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência 

de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária 

realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não 

teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será 

fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o 

direito existir [Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora 

JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é necessária a presença da 

probabilidade do direito e, também, do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, sem um dos quais impedem a concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada, em torno 

dos quais deve circunscrever-se a cognição. Com efeito, a probabilidade 

do direito alegado não se encontra presente. Isto porque, entretanto, há 

casos, como é o dos presentes autos, que exige discussão por meio de 

ampla produção de prova, uma vez que não é possível concluir, de plano e 

em sede de cognição sumária, pelo preenchimento de todos os requisitos 

necessários à obtenção do benefício previdenciário pleiteado, tal como o 

período temporal de exercício efetivo da atividade rural que apenas se 

obterá por ocasião da colheita de provas orais em audiência de instrução 

e julgamento. Destarte, o benefício ora pleiteado somente poderá ser 

concedido após a instrução probatória e análise dos requisitos 

necessários, não sendo possível que se reconheça e se aplique os seus 

efeitos nesta fase processual, uma vez que não há comprovação imediata 

e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001264-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CONCEICAO TORRES DO REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001264-18.2020.8.11.0013. AUTORA: 

MARLENE DA CONCEIÇÃO TORRES DO REGO. RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MARLENE DA CONCEIÇÃO 

TORRES DO REGO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A parte autora narrou, em apertada 

síntese, que sempre labutou nas lides rurais, e, com o passar do tempo, 

veio a necessitar do benefício previdenciário para que possa auxiliá-lo na 

sua subsistência. Após tentar a sua aposentação por meio de 

requerimento formulado ao posto de atendimento do Instituto requerido, 

afirmou que teve tolhido o seu pedido de concessão do benefício 

previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar a presente “actio”. Em razão 

disso, requereu a concessão da implantação do benefício em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente citação do 

requerido e, ao final, a procedência de sua pretensão para condenar a 

Autarquia a conceder de forma definitiva o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo. Juntou documentos nas folhas retro. É o relatório. Decido. 

A tutela de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 
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exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem 

um dos quais impedem a concessão da tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se 

a cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado, tal como o período temporal de exercício 

efetivo da atividade rural que apenas se obterá por ocasião da colheita de 

provas orais em audiência de instrução e julgamento. Destarte, o benefício 

ora pleiteado somente poderá ser concedido após a instrução probatória e 

análise dos requisitos necessários, não sendo possível que se reconheça 

e se aplique os seus efeitos nesta fase processual, uma vez que não há 

comprovação imediata e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001268-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY RODRIGUES MATIAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001268-55.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: SUELY RODRIGUES MATIAS NEVES. REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de 

Processo Civil, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que 

fazem menção o art. 344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta da 

autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada, na forma do art. 355 do NCPC. A tutela de 

urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no 

artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o 

jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela 

provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem 

um dos quais impedem a concessão da tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se 

a cognição. Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra 

presente. Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes 

autos, que exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma 

vez que não é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, 

pelo preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado. Destarte, o benefício ora pleiteado 

somente poderá ser concedido após a instrução probatória e análise dos 

requisitos necessários, não sendo possível que se reconheça e se 

aplique os seus efeitos nesta fase processual, uma vez que não há 

comprovação imediata e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-10.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNADINO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001271-10.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ANTONIO BERNADINO SANTOS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ANTONIO BERNADINO SANTOS contra 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Narra a parte autora, em 

síntese, que formulou pedido administrativo para concessão de auxílio 

doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente 

foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos 

os documentos comprobatórios do alegado, além da prova documental 

atestando a permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, 

requerendo a concessão da tutela antecipada para determinar que a 

Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela 

confirmação da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em 

aposentadoria por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de 

sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao 

resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do 

direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado 

se consubstancia nos atestados médicos carreados aos autos, bem como 

na informação de concessão do benefício, além da informação de 

cessação do mesmo (“vide” ID nº. 31394960). De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato da Autarquia ré ter cessado a 

benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de prejudicar a 

fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os valores recebidos 

possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a 

matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado receio 

de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que determinada a implantação do benefício de auxílio doença 

(TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão 

Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de 

setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)”. Como 

consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz 

o restabelecimento do benefício do auxílio doença. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício de auxílio doença em favor 

da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. INTIME-SE da tutela 

provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados e via DJE para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital 

Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

autora o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 

22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000379-38.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida da Cruz Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

Considerando que o valor supostamente contratado foi disponibilizado por 

meio de ordem de pagamento, CONVERTO o julgamento em diligência. 

DETERMINO a expedição de ofício a agência do Banco do Brasil desta 

urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de 

recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco Itaú Consignado 

S/A em favor da autora, Maria Aparecida da Cruz, no valor de R$ 547,23 

(quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), com os 

seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 31027172-X, Banco do 

Brasil, com data do pagamento no dia 19 de junho de 2013. Com a 

resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000381-08.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida da Cruz Réu (é, s): Banco Original S/A Vistos. 

Considerando que o valor supostamente contratado foi disponibilizado por 

meio de ordem de pagamento, CONVERTO o julgamento em diligência. 

DETERMINO a expedição de ofício a agência do Banco do Brasil desta 

urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de 

recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco Original S/A em 

favor da autora, Maria Aparecida da Cruz, no valor de R$ 757,41 

(setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), com data 

do pagamento no dia 30 de janeiro de 2012. Com a resposta do ofício, 

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE 

a conclusão do feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CATARINA CANDIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000866-71.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARINA CATARINA CANDIDA. REQUERIDO: BANCO ITAU 
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BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

proposta por MARINA CATARINA CANDIDA contra BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. O feito tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 

31333838 o requerido informou a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. CONDENO o requerido em custas e taxas judiciárias. Honorários 

advocatícios nos termos da avença de ID nº. 31333838. Considerando o 

ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA CARDOSO OAB - 998.884.241-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001237-69.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

E. C. C. F. Réu (é, s): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

movida por E. C. C. F., menor, representada por sua genitora, Rosana 

Pereira Cardoso, em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A. A parte requerente alega em sua inicial que, em 

decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando incapaz 

para as ocupações habituais, não podendo mais praticar as atividades do 

dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à 

indenização securitária DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Juntou documentos. Citada, a requerida apresentou 

contestação em Id: 20591905, alegando tão somente questões relativo ao 

mérito. Juntou documentos. Impugnação à contestação em Id: 20955148. 

Em seguida, o feito foi saneado, ocasião em que foi deferida a realização 

de prova pericial (Id: 20996261). O laudo médico-pericial foi apresentado 

no Id: 28726814. A parte requerida manifestou acerca do laudo no Id: 

29248934. O Ministério Público, por sua vez, requereu o prosseguimento 

do feito independentemente da manifestação daquela instituição (Id: 

30991867). Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o 

relatório. Fundamento e decido. A Lei Federal nº 6.194/1974 estabelece 

diretrizes quanto à obrigação de indenizar das seguradoras: Art. 3.º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: a) 

(revogada); b) (revogada); c) (revogada); I – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. Noutras palavras, o DPVAT garante o direito de 

indenização às vítimas de acidentes de trânsito, por morte e invalidez 

permanente total ou parcial, além do reembolso das despesas médicas e 

hospitalares. No caso em apreço, verifica-se que o laudo médico-pericial 

acostado no Id: 28726814, relatou que autora obteve uma fratura fechada 

da perna e tornozelo direito, com leve encurtamento do membro. Com isso, 

a autora apresenta um percentual de invalidez de 25% (vinte e cinco por 

cento) do membro inferior direito. Pelas hipóteses apresentadas, então, 

ressai dos autos e da prova já produzida que a autora faz jus ao 

recebimento do prêmio objeto do seguro obrigatório, na proporcionalidade 

indicada pelo “expert”. Nas ações em que se objetiva o recebimento de 

indenizações em virtude de invalidez decorrente de enfermidade, moléstia 

grave ou de acidentes, a convicção do juízo, via de regra, será amparada 

na prova pericial. O pedido só teria procedência se, portanto, fosse 

comprovado o dano causado à vítima, o que de fato ocorreu. É neste 

sentido o trecho do voto da Desembargadora Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, no julgamento do recurso de apelação nº 53.859/2012, em 12 de 

dezembro de 2012: Para que seja concedida a indenização exige-se a 

comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 

6.194/74, o que não ocorreu no caso em testilha. Na hipótese dos autos, 

não poderia o autor pleitear a integralidade da indenização prevista na 

legislação para os casos de invalidez permanente. Desta maneira, não se 

mostra devido o pagamento da indenização, porquanto não está 

configurada a impossibilidade permanente do autor de voltar a laborar, em 

função das sequelas sofridas com o acidente de trânsito noticiado. (TJMT, 

Ap 53859/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da 

publicação no DJE 11/01/2013). Assim, infere-se que a autora possui 

direito ao recebimento do referido seguro, haja vista estar presentes os 

requisitos exigidos para obtenção do direito ora pleiteado. Se o valor 

máximo da indenização pelo acidente de trânsito é de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), 25% de 70% de R$ 13.500,00 = R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Logo, 

deduzindo o valor recebido na seara administrativa, qual seja, R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a lesão 

sofrida pela parte autora corresponderá ao direito de receber o valor total 

de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Pelo exposto e estando 

presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de indenização 

do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, de forma a condenar a parte requerida ao pagamento do montante de 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referente ao percentual de 

invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo. Tal valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro. O valor 

também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), 

CONDENO a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, além de 

honorários advocatícios os quais FIXO em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Considerando que os 

honorários periciais já se encontram depositados em Juízo, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do referido valor em favor do médico-perito 

nomeado nos autos (Id: 20996261). Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Determinada a emenda a 

inicial, a autora atendeu ao chamado judicial em Id: 21351099. O réu 

ofereceu contestação em Id: 23357947, alegando, preliminarmente, a 

ausência de condição da ação, a conexão, a prescrição e a ausência de 

pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 24747279, 

determinou-se a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, com intuito de informar a conta bancária que a autora recebe seu 

benefício. A resposta do ofício foi jungido no Id: 28351592. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A autora, por meio 

desta demanda, requer que seja declarada a inexistência do negócio 

jurídico realizado por meio contrato de nº 714095311, alegando que o 

mesmo é nulo de pleno direito, porquanto não foram cumpridas as 

formalidades necessárias, pois a autora é pessoa analfabeta e, assim, o 

contrato deveria ter sido celebrado por meio de instrumento público. Em 

lado oposto, o réu, após ter sido devidamente citado, apresentou 

contestação em Id: 23357947, o qual impugnou todas as alegações da 

autora, contudo, apenas de maneira geral, não adentrando nos detalhes 

que o presente caso possui. Além disso, percebe-se que o requerido não 

apresentou qualquer documento que comprove a realização do negócio 

jurídico, nem mesmo que a autora recebeu o crédito contratado. Cabe 

ressaltar, que a apresentação dos documentos mencionados no 

parágrafo anterior não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim do 

ônus que o réu tem de provar seu direito ao crédito que reclama contra a 

autora. Ora, era ônus do requerido comprovar, de maneira cabal, que a 

autora realizou o empréstimo consignado (art. 373, II, do NCPC), porém, 

não o fez, deixando de apresentar nos autos, por exemplo, o contrato e o 

comprovante de recebimento do valor contratado, mesmo o réu tendo tais 

documentos em sua posse. Assim, diante da contumácia da parte 

requerida, não é possível reconhecer nenhum fato extintivo, modificativo 

ou impeditivo do direito da autora de haver a declaração de inexigibilidade 

do negócio jurídico descrito na exordial. Neste viés, colaciono o seguinte 

aresto, “in verbis”: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000610-19.2018.8.11.0110 APELANTE: ODETE RO OWA RAIRATE 

APELADO: BANCO BMG SA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – INSTRUMENTO 

CONTRATUAL DESPROVIDO DE ASSINATURA – ART. 373, II DO CPC – 

DÉBITO INEXISTENTE – COBRANÇAS IRREGULARES – DISPONIBILIZAÇÃO 

DO MONTANTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO NA 

FORMA SIMPLES - ABATIMENTO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO - 

DANO MORAL - CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ausente a comprovação da contratação 

regular do mútuo cujas cobranças incidem no benefício previdenciário da 

autora, deve ser reconhecida a inexistência do débito impugnado. Art. 

373, II do CPC. II – Para a repetição em dobro do indébito, na forma do art. 

42, parágrafo único do CDC, é imprescindível a comprovação da má-fé. 

(N.U 0000610-19.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Por outro 

lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, Sílvio de Salvo 

Venosa conceitua como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o 

dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento, ou, como definimos, um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso”. A definição de dano 

moral traz ínsita a ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um 

patrimônio e, como tal, necessita ser preservado das intercorrência 

havidas no seio social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal 

coloca como um dos fundamentos da nação o princípio da dignidade da 

pessoa humana. No entendimento de Alexandre de Morais: “A dignidade 

da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 

da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 

demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, 

à integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sofrido descontos em 

benefício, sem que tenha sido comprovada a existência da relação 

jurídica. Quanto ao montante da compensação, é certo que em 

decorrência da falta de parâmetros objetivos para fixar o quantum 

indenizatório, deve o magistrado, em atenção às suas finalidades, quais 

sejam, desestimular condutas análogas e servir como conforto a quem o 

recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios mencionados, sempre 

considerando o gravame em relação ao todo, respeitando elementos 

como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do 

ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira 

do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo assim, sua fixação 

não pode ultrapassar os limites do bom senso, respeitando-se, por 

conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante 

de tais argumentos, verifica-se que a autora tem 9 ações judiciais 

idênticas a essa em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda, portanto, é 

dever do magistrado evitar que o instituto do dano moral seja utilizado 

como mecanismo de enriquecimento. Em sendo assim, prudentemente 

FIXO o valor da compensação monetária em R$ 1.000,00 (mil reais). Por 

fim, como a parte autora não demonstrou a ocorrência de má-fé do 

requerido ao implementar os descontos em seus proventos de 

aposentadoria, não se aplica o comando legal insculpido no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ser feita de maneira 

simples. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de: 

(i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato 

nº. 714095311; (ii) CONDENAR o requerido à restituição simples dos 

valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da 

autora, excluindo as parcelas prescritas; (iii) CONDENAR a parte requerida 

a indenizar Maria Pereira de Oliveira, a título de compensação monetária 

por dano moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja correção monetária será 

feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 

362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). CONDENO o réu 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

FIXO em 10% do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002029-23.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Pereira de Oliveira Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Determinada a emenda a inicial, a autora 

atendeu ao chamado judicial em Id: 21350854. O réu ofereceu contestação 

em Id: 22628960, alegando, preliminarmente, a conexão, a prescrição e a 

ausência de pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais 

pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos 

autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, 

bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 23978821, 

oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil para comprovar as alegações contidas na inicial. Na sequência, 

aportou nos autos documento de Id: 26671925, informando a 

disponibilização do numerário em favor da parte autora. Por fim, as partes 

se manifestaram e os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O pedido merece ser julgado improcedente. A parte autora alega 

em sua inicial que jamais celebrou o negócio jurídico denominado 

“empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta 

corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de 

numerário que efetivamente recebeu e indenização por danos morais. 

Ademais, a alegação da autora de que não realizou o empréstimo 

consignado causa estranheza, uma vez que dias após a disponibilização 

do montante contratado em sua conta bancária, a requerente compareceu 

a agência do Banco do Brasil e realizou um saque, conforme documento 

de Id: 26671925. Demais disso, o fato da parte autora ser ou não 

alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio 

jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte 

autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos 

da vida civil, considerando que não há qualquer prova de que se trata de 

pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência 

dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas 

da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, 

trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 
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autora ao pagamento da multa de R$ 1.172,16 (mil, cento e setenta e dois 

reais e dezesseis centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002030-08.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Pereira de Oliveira Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Determinada a emenda a inicial, a autora 

atendeu ao chamado judicial em Id: 21349440. O réu ofereceu contestação 

em Id: 22715103, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a 

conexão, a prescrição e a ausência de pretensão resistida. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, o feito foi 

saneado em Id: 24278265, oportunidade em que determinou-se a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar as alegações 

contidas na inicial. Na sequência, aportou nos autos documento de Id: 

26089272, informando a disponibilização do numerário em favor da parte 

autora. Por fim, as partes se manifestaram e os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. O pedido merece ser julgado 

improcedente. A parte autora alega em sua inicial que jamais celebrou o 

negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o 

aporte do valor em sua conta corrente e dele usufruiu, pretendendo, 

maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente recebeu e 

indenização por danos morais. Ademais, a alegação da autora de que não 

realizou o empréstimo consignado causa estranheza, uma vez que dias 

após a disponibilização do montante contratado em sua conta bancária, a 

requerente compareceu a agência do Banco do Brasil e realizou um 

saque, conforme documento de Id: 26089272. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 

improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 
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AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.559,44 (mil, quinhentos e cinquenta 

e nove reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 9% (nove por 

cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência 

da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002052-66.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Pereira de Oliveira Réu (é, s): Banco Votorantim S/A Vistos. CHAMO 

O FEITO À ORDEM. Conforme se denota da decisão saneadora de Id: 

24747276, foi declarada a prescrição das prestações vencidas entre 7 de 

fevereiro de 2009 a 25 de junho de 2014. Neste contexto, o primeiro 

desconto do contrato em discussão ocorreu em 7 de fevereiro de 2009 e 

o último em 26 de maio de 2011. Portanto, é certo que a pretensão de 

reparação por conta do desconto de todas as prestações encontra-se 

fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 

8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão da autora e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais 

verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito
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MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000456-47.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Pan S/A Vistos. MARIA RAMOS 

DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO contra BANCO PAN S/A, aduzindo, em apertada síntese, que 

nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que 

as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. O réu ofereceu 

contestação em Id: 20031049, alegando, preliminarmente, a ausência de 

pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 
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autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. O feito foi saneado em Id: 20619956, oportunidade em que 

determinou-se a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para 

comprovar as alegações contidas na inicial. Na sequência, aportou nos 

autos documento de Id: 28329498. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A autora, por meio desta 

demanda, requer que seja declarada a inexistência do negócio jurídico 

realizado por meio contrato de nº 468829423, alegando que o mesmo é 

nulo de pleno direito, porquanto não foram cumpridas as formalidades 

necessárias. No entanto, cumpre apontar que o contrato 

supramencionado não foi celebrado com o Banco Pan S/A – incluído no 

polo passivo –, mas sim com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, conforme se 

extrai do documento jungido com a inicial (Id: 18236364). Salienta-se ainda, 

que muito embora a autora tenha alegado na peça de ingresso que o 

Banco Panamericano adquiriu toda a carteira de crédito consignado do 

Banco Cruzeiro do Sul, não há qualquer documento nos autos que 

comprove a negociação entre as duas instituições financeiras. Além do 

mais, o requerido mencionou em sua contestação que existem tão 

somente 2 (dois) contratos de empréstimos consignados que foram 

celebrados com a exequente, sendo eles de nº 309374396 e 

313869045-2, os quais não guardam qualquer relação com o presente 

feito. Deste modo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” 

do requerido e, consequentemente, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Demais disso, apesar de não ter havido o questionamento, por 

parte do requerido, acerca de sua ilegitimidade, pode o magistrado de 

ofício analisá-la, tendo em vista que trata-se de matéria de ordem pública. 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA CESSIONÁRIA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. A parte autora postula na presente ação a 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais por 

conta da inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito 

relacionado à dívida contraída junto ao Banco réu. Conforme documentos 

dos autos, verifica-se que a inscrição negativa foi feita pela empresa 

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, com a qual o 

réu alega ter efetuado cessão de crédito. Assim, incabível a 

responsabilização do apelado por uma inscrição realizada por crédito que 

sequer ainda possui direito. Diante dessas circunstâncias, impõe-se a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, face ao reconhecimento da 

ilegitimidade passiva, com base no artigo 485, VI do CPC. Nesse ponto, 

ressalto a possibilidade de extinção da lide de ofício, o que pode ser feito 

até mesmo em qualquer grau de jurisdição, eis que se trata de matéria de 

ordem pública, na forma do art. 485, § 3º do CPC. Vencidos os 

Desembargadores Jorge Luiz Lopes do Canto e Niwton Carpes da Silva, 

que reconheciam a legitimidade passiva da... parte ré. Por fim, saliento a 

ausência de ofensa ao princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do 

CPC, uma vez que a demandante, em sua exordial, sustenta 

preliminarmente a legitimidade da ré para figurar no polo passivo, ainda 

que tenha ocorrido o registro pela empresa Renova por conta de cessão 

de crédito existente. Diante da sucumbência recursal da parte autora, 

majorados os honorários devidos aos procuradores da parte demandada, 

com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANÁLISE DA APELAÇÃO 

PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70079896106, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, 

Julgado em 14/06/2019). (TJ-RS - AC: 70079896106 RS, Relator: Lusmary 

Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2019, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2019). REGIME 

JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. SERVIDORES 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA NO POLO PASSIVO DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE APENAS SUBSIDIÁRIA 

DO ENTE FEDERATIVO INSTITUIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em demanda na qual se pretende 

discutir o enquadramento de servidores inativos e pensionistas em regime 

jurídico administrativo, impõe-se a presença do instituto de previdência no 

polo passivo da demanda. 2. O ente federativo instituidor apenas detém 

responsabilidade subsidiária em caso de falta de condições dos entes da 

administração indireta de arcar com suas obrigações. 3. Impõe-se 

reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do ente federado, 

extinguindo o feito sem julgamento do mérito. 4. Decisão unânime. (TJ-PE - 

APL: 4712767 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de 

Julgamento: 14/03/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 19/03/2019). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VI, do 

Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais 

verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000879-07.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

MARIA RAMOS DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 22830214. O réu ofereceu contestação em 

Id: 23716810, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a conexão e a 

ausência de pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais 

pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos 

autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, 

bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 25286600, 

oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu a autora neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28291654. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 28321212, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. A parte requerida manifestou-se em Id: 

29154033. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O pedido merece ser julgado improcedente. A autora alega em sua 

inicial que é analfabeta e que não se recorda de ter celebrado o negócio 

jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do 

valor em sua conta corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, 

a restituição de numerário que efetivamente recebeu e indenização por 

danos morais. Ademais, a alegação da autora de que não realizou o 

empréstimo consignado causa estranheza, uma vez que no mesmo dia em 

que o montante contratado foi disponibilizado em sua conta bancária, a 
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requerente compareceu a agência da Caixa Econômica Federal e realizou 

o saque, conforme documento de Id: 28321212. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 

improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.462,18 (mil, quatrocentos e 

sessenta e dois reais e dezoito centavos), equivalente a 9% (nove por 

cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência 

da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000880-89.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

MARIA RAMOS DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 22827070. O réu ofereceu contestação em 

Id: 23762831, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a conexão, a 

falta de interesse de agir e a ausência de pretensão resistida. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, o feito foi 

saneado em Id: 24747251, oportunidade em que determinou-se a 

expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para comprovar as 

alegações contidas na inicial. Compareceu a autora neste juízo e ratificou 

as informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28291655. 

Na sequência, aportou nos autos documento de Id: 28321606, informando 

a disponibilização do numerário em favor da parte autora. A parte 

requerida manifestou-se em Id: 29116298. E os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. O pedido merece ser julgado 

improcedente. A autora alega em sua inicial que é analfabeta e que não se 

recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado “empréstimo 

consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele 

usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que 

efetivamente recebeu e indenização por danos morais. Ademais, a 

alegação da autora de que não realizou o empréstimo consignado causa 

estranheza, uma vez que no mesmo dia em que o montante contratado foi 

disponibilizado em sua conta bancária, a requerente compareceu a 

agência da Caixa Econômica Federal e realizou o saque, conforme 

documento de Id: 28321606. Demais disso, o fato da parte autora ser ou 

não alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio 

jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte 

autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos 

da vida civil, considerando que não há qualquer prova de que se trata de 

pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência 

dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas 

da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, 

trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.530,61 (mil, quinhentos e trinta 

reais e sessenta e um centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 
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relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000880-89.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

MARIA RAMOS DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 22825246. O réu ofereceu contestação em 

Id: 23712231, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a conexão. 

Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o 

fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. Em 

seguida, o feito foi saneado em Id: 24747248, oportunidade em que 

determinou-se a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para 

comprovar as alegações contidas na inicial. Compareceu a autora neste 

juízo e ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de 

Id: 28291664. Na sequência, aportou nos autos documento de Id: 

28762819, informando a disponibilização do numerário em favor da parte 

autora. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

O pedido merece ser julgado improcedente. A autora alega em sua inicial 

que é analfabeta e que não se recorda de ter celebrado o negócio jurídico 

denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor em 

sua conta corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a 

restituição de numerário que efetivamente recebeu e indenização por 

danos morais. Ademais, a alegação da autora de que não realizou o 

empréstimo consignado causa estranheza, uma vez que 1 (um) dias após 

a disponibilização do montante contratado em sua conta bancária, a 

requerente compareceu a agência da Caixa Econômica Federal e realizou 

um saque, conforme documento de Id: 28321606. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 

improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
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DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.392,12 (mil, trezentos e noventa e 

dois reais e doze centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000881-74.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

MARIA RAMOS DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 22830383. O réu ofereceu contestação em 

Id: 23711983, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e a conexão. 

Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o 

fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. Em 

seguida, o feito foi saneado em Id: 24746736, oportunidade em que 

determinou-se a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para 

comprovar as alegações contidas na inicial. Compareceu a autora neste 

juízo e ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de 

Id: 28291656. Na sequência, aportou nos autos documento de Id: 

28324057, informando a disponibilização do numerário em favor da parte 

autora. A parte requerida manifestou-se em Id: 29159930. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido merece 

ser julgado improcedente. A autora alega em sua inicial que é analfabeta e 

que não se recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado 

“empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta 

corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de 

numerário que efetivamente recebeu e indenização por danos morais. 

Ademais, a alegação da autora de que não realizou o empréstimo 

consignado causa estranheza, uma vez que 1 (um) dias após a 

disponibilização do montante contratado em sua conta bancária, a 

requerente compareceu a agência da Caixa Econômica Federal e realizou 

o saque, conforme documento de Id: 28324057. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 
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improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.413,50 (mil, quatrocentos e treze 

reais e cinquenta centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001698-41.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

João Martins Réu (é, s): Banco Safra S/A Vistos. JOÃO MARTINS ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

BANCO SAFRA S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou 

negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças 

são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio 

jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24568644. O réu 

ofereceu contestação em Id: 24674915, alegando, preliminarmente, a 

conexão. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob 

o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27361823, determinou-se a intimação 

pessoal do autor, para que comparecesse perante o balcão da Segunda 
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Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, 

para ratificar a procuração outorgada nos autos. A parte autora opôs os 

embargos de declaração (Id: 27485740), o qual foi rejeitado no Id: 

27870990. Em cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes dos autos, conforme certidão de Id: 

28243654. O feito foi saneado em Id: 29073413, oportunidade em que 

determinou-se a expedição de ofício ao Banco do Estado do Rio Grande 

do Sul S/A para comprovar as alegações contidas na inicial. Na 

sequência, aportou nos autos documento de Id: 31080725, informando a 

disponibilização do numerário em favor da parte autora por meio da 

portabilidade. Por fim, as partes se manifestaram e os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido merece ser 

julgado improcedente. O autor alega em sua inicial que jamais celebrou o 

negócio jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o 

aporte do valor por meio da portabilidade, pretendendo, maliciosamente, a 

restituição de numerário que efetivamente se beneficiou, bem como 

indenização por danos morais. Frise-se, que a portabilidade bancária é a 

possibilidade de migração de salário, empréstimos, financiamentos ou 

valores para outra instituição financeira. Ademais disso, a instituição 

bancária para qual o crédito será transferido é de escolha do cliente 

(Resolução nº 4.292 do Banco Central). Neste contexto, verifica-se que o 

ofício jungido no Id: 31080725 informa que o autor realizou a portabilidade 

de seu empréstimo realizado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

S/A (contrato: nº 3988877) para o Banco Safra S/A (contrato: nº 

7139782), mediante pagamento à instituição de origem no montante de R$ 

7.376,44 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos), conforme comprovantes juntados nos autos. Em sendo assim, 

de rigor se mostra a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a 

condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé. Para 

corroborar o entendimento acima esposado, trago à baila a ementa dos 

seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ 

EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM 

CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO 

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE 

AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA 

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em conformidade com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspeição do juiz somente 

pode ser arguida em preliminar de apelação quando fundada em fato 

superveniente à sentença, o que não ocorreu no presente caso. Ao dever 

de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos 

termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente 

demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de 

reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância 

de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na 

inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter 

vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com 

espeque no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 937,68 (novecentos e trinta e sete 

reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do 

art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001224-70.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Veridiano Lopes de Oliveira Réu (é, s): Banco Cetelem S/A Vistos. 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO CETELEM S/A, 

aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o 

requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por 

isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 22039382. O réu ofereceu contestação em 

Id: 22508404, alegando, preliminarmente, a litispendência, a conexão, o 

defeito de representação e a decadência, bem como impugnou a 

concessão da justiça gratuita ao autor. Quanto ao mérito, impugnou as 

demais pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos 

requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por 

dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas dos autos, o 

autor impugnou a contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 

23521725, oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a 

Cooperativa Sicredi para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu o autor neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28213188. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 29327654, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. Por fim, as partes se manifestaram e os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido merece 

ser julgado improcedente. O autor alega em sua inicial que é analfabeto e 

que não se recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado 

“empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta 

corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de 

numerário que efetivamente recebeu e indenização por danos morais. 

Ademais, a alegação do autor de que não realizou o empréstimo 

consignado causa estranheza, uma vez que alguns dias após a 

disponibilização do montante contratado em sua conta bancária, o 

requerente compareceu a agência da Cooperativa Sicredi e realizou vários 

saques, conforme documento de Id: 29327658. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 

improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com 

espeque no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.480,14 (mil, quatrocentos e oitenta 

reais e quatorze centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 
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litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000890-36.2019.8.11.0013
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000890-36.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Ramos de Arruda Réu (é, s): Banco Pan S/A Vistos. MARIA RAMOS 

DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO contra BANCO PAN S/A, aduzindo, em apertada síntese, que 

nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que 

as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência de 

conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 22825014. O 

réu ofereceu contestação em Id: 23735667, alegando, preliminarmente, a 

conexão e a ausência de pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou 

as demais pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos 

requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por 

dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas dos autos, a 

autora impugnou a contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 

24762340, oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a 

Caixa Econômica Federal para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu a autora neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28290534. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 28322110, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. A parte requerida manifestou-se em Id: 

29426475. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O pedido merece ser julgado improcedente. A autora alega em sua 

inicial que é analfabeta e que não se recorda de ter celebrado o negócio 

jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do 

valor em sua conta corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, 

a restituição de numerário que efetivamente recebeu e indenização por 

danos morais. Ademais, a alegação da autora de que não realizou o 

empréstimo consignado causa estranheza, uma vez que no mesmo dia em 

que o montante contratado foi disponibilizado em sua conta bancária, a 

requerente compareceu a agência da Caixa Econômica Federal e realizou 

um saque, conforme documento de Id: 28322110. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 

improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 
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Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.429,61 (mil, quatrocentos e vinte e 

nove reais e sessenta e um centavos), equivalente a 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência 

da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001944-37.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fortunato Ferreira da Silva Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 22105436, 

alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a conexão e a ausência de 

pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. O feito foi saneado em Id: 22828045, oportunidade em que 

determinou-se a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para 

comprovar as alegações contidas na inicial. Compareceu o autor neste 

juízo e ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de 

Id: 28235486. Na sequência, aportou nos autos documento de Id: 

29300907, informando a disponibilização do numerário em favor da parte 

autora. Por fim, as partes se manifestaram e os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. O pedido merece ser julgado 

improcedente. O autor alega em sua inicial que é analfabeto e que não se 

recorda de ter celebrado o negócio jurídico denominado “empréstimo 

consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele 

usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que 

efetivamente recebeu e indenização por danos morais. Ademais, a 

alegação do autor de que não realizou o empréstimo consignado causa 

estranheza, uma vez que no mesmo dia em que o montante contratado foi 

disponibilizado em sua conta bancária, o requerente compareceu a 

agência da Caixa Econômica Federal e realizou o saque, conforme 

documento de Id: 29300907. Demais disso, o fato da parte autora ser ou 

não alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio 

jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte 

autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos 

da vida civil, considerando que não há qualquer prova de que se trata de 

pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência 

dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas 

da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, 

trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 
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DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.790,64 (mil, setecentos e noventa 

reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.900,00 (mil e novecentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001323-40.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Lauracy Soares dos Santos Réu (é, s): Banco Pan S/A Vistos. LAURACY 

SOARES DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO PAN S/A, aduzindo, em apertada 

síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante 

disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a 

declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a 

restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício 

previdenciário, além da reparação por dano moral. Juntou documentos. 

Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 

23974911. O réu ofereceu contestação em Id: 24614039, alegando, 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, 

impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27361078, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27486627), o qual foi rejeitado no Id: 27870987. Em 

cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28244336. Em 

seguida, o feito foi saneado em Id: 29207080, oportunidade em que 

determinou-se a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para 

comprovar as alegações contidas na inicial. Na sequência, aportou nos 

autos documento de Id: 30359270, informando a disponibilização do 

numerário em favor da parte autora. A parte requerida manifestou-se em 

Id: 31249018. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O pedido merece ser julgado improcedente. A autora alega em sua 

inicial que é analfabeta e que não se recorda de ter celebrado o negócio 

jurídico denominado “empréstimo consignado”, mas recebeu o aporte do 
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valor em sua conta corrente e dele usufruiu, pretendendo, maliciosamente, 

a restituição de numerário que efetivamente recebeu e indenização por 

danos morais. Ademais, a alegação da autora de que não realizou o 

empréstimo consignado causa estranheza, uma vez que 1 (um) dias após 

a disponibilização do montante contratado em sua conta bancária, a 

requerente compareceu a agência da Caixa Econômica Federal e realizou 

um saque, conforme documento de Id: 30359270. Demais disso, o fato da 

parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a 

validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. 

Isto porque a parte autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a 

realização dos atos da vida civil, considerando que não há qualquer prova 

de que se trata de pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra 

a improcedência dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte 

autora nas penas da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento 

acima esposado, trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – 

DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – 

UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO 

DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, a suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de 

apelação quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não 

ocorreu no presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração 

de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do 

CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a 

improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se 

impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em 

distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro 

o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM 

QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - 

SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a 

verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui 

hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos 

distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de 

sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O 

deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de 

condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser 

agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, 

mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da 

prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, 

mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as 

alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. 

Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como 

por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de 

que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há 

como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco 

reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO 

COM PARTE ANALFABETA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO 

VALOR – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a 

formalidade contratual, como no caso da parte analfabeta em que se faz 

necessária a contratação por meio de instrumento público, há se ser 

observado o princípio da instrumentalidade das formas, considerando que 

houve comprovação no autos de que a parte de fato recebeu a quantia do 

empréstimo, atingindo o contrato a sua finalidade. II. Danos morais não 

configurados e indevida a restituição das quantias descontas. III. 

Demonstrado, assim, por meio das provas constantes dos autos, que a 

parte agiu com intenção de induzir em erro o magistrado ao tentar "alterar 

a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 CPC), deve incidir a litigância de 

má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 1 5 7 1 9 2 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 4  M S 

0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.489,61 (mil, quatrocentos e oitenta 

e nove reais e sessenta e um centavos), equivalente a 9% (nove por 

cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência 

da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 22 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203679 Nr: 9953-05.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva, Victor Vinicius Pereira da 

Silva, Cladolvino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos EM REGIME DE PLANTÃO, POSTO HAVER REPRESENTAÇÃO POR 

PRISÃO PREVENTIVA ...Assim, DEFIRO o pedido do Ministério Público e 

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIANO DA SILVA, VICTOR 

VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA e CLADOLVINO SERAFIM AVELAR. SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADOS DE PRISÃO EM FACE DE 

LUCIANO DA SILVA, VICTOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA e 

CLADOLVINO SERAFIM AVELAR. DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO 

...ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 240, § 1º, alínea “d” e ‘’h’’ do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de busca domiciliar para o fim 

de: “Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de 

crime ou destinados a fim delituoso e colher qualquer elemento de 

convicção”, a ser realizada nos endereços de: - LUCIANO DA SILVA: Rua 

14 de Fevereiro, nº 1169, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT; - 

VICTOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA: Avenida José Martins Monteiro, nº 

49, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT; - DENYZ MEDEIROS 

BARBOSA: Rua Manoel F. Pereira (casa de esquina), Bairro Jardim 

Alvorada, Pontes e Lacerda/MT. SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ... DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ... Analisados 

os elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de 

lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus 

commissi delicti. Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal. ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203679 Nr: 9953-05.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva, Victor Vinicius Pereira da 

Silva, Cladolvino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Luciano 

da Silva, Victor Vinícius Pereira da Silva e Cladolvino Serafim Avelar, pela 

prática, em tese, das condutas descritas no art. 288, parágrafo único; art. 

157, § 2°, incisos II, IV e V e §2°-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", 

todos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 20/12/2019.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação cumulada com 

pedido de revogação da prisão preventiva de LUCIANO DA SILVA (ref. 

25).

 A Defesa de CLADOLVINO SERAFIM AVELAR apresentou resposta a 

acusação cumulada com pedido de relaxamento de prisão. Pugnou ainda 

pela absolvição sumária do denunciado (ref. 30).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (ref. 28 

e 34).

Não consta nos autos a citação de VICTOR VINICIUS PEREIRA DA SILVA, 

preso no CDP.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

dos denunciados (art. 397 do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva de 

LUCIANO DA SILVA e do relaxamento da prisão CLADOLVINO SERAFIM 

AVELAR, analisados os autos, verifico subsistirem as razões que 

ensejaram as custódias cautelares dos réus em questão, especialmente 

ante o suposto cometimento de crime envolvendo violência e grave 

ameaça à pessoa.

 INDEFIRO, portanto, os pedidos mencionados e mantenho a prisão dos 

denunciados LUCIANO DA SILVA e CLADOLVINO SERAFIM AVELAR.

PROVIDENCIE-SE A CITAÇÃO DO ACUSADO VICTOR VINICIUS PEREIRA 

DA SILVA, PRESO NO CDP.

Deixo de designar audiência de instrução e julgamento em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020.

Intimem-se a Defensoria Pública, Defesa Constituída e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203679 Nr: 9953-05.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva, Victor Vinicius Pereira da 

Silva, Cladolvino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão 

preventiva de VICTOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA (ref. 48).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ref. 50).

Analisados os autos, verifico subsistirem as razões que ensejaram a 

custódia cautelar do réu em questão.

 Registro que a prisão preventiva do indiciado deve ser mantida para 

garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva, a revelar 

sua periculosidade em concreto, conforme se extrai da ação penal nº 

20029-79.2011.811.0042 (roubo majorado) e processo de execução penal 

nº 7384-85.2012.811.0042, cuja pena remanescente é de 09 anos, ambos 

da comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão de 

VICTOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA.

OFICIE-SE à vara de execução penal de Cuiabá/MT, informando acerca da 

prisão do denunciado nesta Comarca.

Em razão da Portaria-Conjunta n. 249 de 18/03/2020, deixo de designar 

audiência de instrução e julgamento, devendo os autos virem conclusos 

após 30/04/2020.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 168173 Nr: 4215-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Bazaglia Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 Proferida sentença condenatória, houve interposição de apelação pelo 

acusado.

Apresentadas as respectivas razões e contrarrazões, recebo o recurso 

em seus efeitos legais.

Encaminhem-se os autos ao E.TJMT para apreciação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 179445 Nr: 8808-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS ARRUDA SANTOS, LEANDRO 

MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA, ELIELTON PEREIRA DOS SANTOS, 

JHONATTAN FERNANDES DOURADO, BRUNA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910
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 Analisados os autos, verifiquei que o mandado de prisão expedido em 

face do réu Mateus, não foi cumprido até a presente data, motivo pelo qual 

DETERMINO à serventia que proceda a tal fim, com urgência.

Deverá ainda a serventia providenciar anotação no sistema apolo quanto a 

tratar o presente feito de RÉU PRESO, ante a já efetivada segregação do 

réu Leandro.

No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva de Mateus, 

formulado pela Defensoria Pública, consigno não haver o decreto se 

fundamentado exclusivamente no paradeiro incerto do acusado, mas 

especialmente ante sua contumácia delitiva, reveladora de periculosidade 

em concreto, a qual exige a medida extrema como forma de resguardar a 

ordem pública e a instrução processual.

Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão de Mateus, CUMPRA-SE 

COM URGÊNCIA o mandado de prisão expedido contra tal pessoa, a qual, 

conforme se extrai dos autos, encontra-se segregada na Penitenciária 

Central deste Estado de Mato Grosso.

 Pende o presente feito da citação dos réus Elielton e Bruna.

Considerando-se a suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito do 

poder judiciário, a inviabilizar a imediata designação de audiência 

instrutória, EXPEÇA-SE PRECATÓRIA para citação da ré Bruna no 

endereço de fls. 247/248. Conste na missiva versar o feito sobre RÉU 

PRESO, solicitando-se urgência no cumprimento.

Sem prejuízo, uma vez retomados os trabalhos presenciais, tornem os 

autos imediatamente conclusos para designação de audiência instrutória.

Acolho o pedido ministerial e determino seja o feito cindido em relação ao 

réu Elielton. Formados os autos em relação a tal pessoa, deverá ser 

providenciada sua citação por edital.

Após cumpridas todas as determinações supra, intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184780 Nr: 64-27.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Aparecido da Silva, Alessandro João da 

Silva, Abimael Araujo Barros, Patrick Realino Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, Núcleo de Prática Juridíca -UNEMAT - OAB:

 Certifico e dou fé que, envio para publicação no DJE da intimação dos 

advogados Dr. Fernando Henrique Viola de Almeida e Dr. Matheus Salomé 

de Souza, que patrocinan a defesa de Patrick Realino Alves e intimação do 

Dr. Felipe Carlos Almeida, que patricina a defesa de Aureo Aparecido da 

Silva, para que apresentem as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166267 Nr: 3286-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Ferreira dos Santos, Edilson de Santi 

Almeida, Leandro Gabriel Dominici

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:9789, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 Certifico e dou fé que, impulsiono no presente para publicação da 

intimação dos advogados de defesa para apresentação das alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001653-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA PEDROSA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão do meirinho.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIO SOARES DA SILVA OAB - 024.360.526-97 (REPRESENTANTE)

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

Intimação da parte promovente para requerer o de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000304-62.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para apresentar impugnação aos 

embargos de execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar o atual endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003732-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALNETE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para requerer o de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000644-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ANDREZA DE ALMEIDA PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA ARRUDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT10015-O (ADVOGADO(A))
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ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W F FARIA M E - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para apresentar as contrarrazões aos 

embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE LUCIANA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para apresentar a impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CHAVE DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para requerer o de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AZAMBUJA & AZAMBUJA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREJET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

26 de agosto de 2020 às 13H10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT TUNECA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO CORREA MARQUES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001252-04.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROBERT TUNECA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIRA GASPAR SANTOS 

POLO PASSIVO: KAIRO CORREA MARQUES - ME FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

08/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 19 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003933-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA MIRANDA GONCALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

26 de agosto de 2020 às 13H00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ADAO DO CARMO VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001255-56.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROGER ADAO 

DO CARMO VILANOVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO LINO 

DA SILVA, ADRIANO DOMINGUES FERNANDES POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 08/06/2020 Hora: 13:40 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001259-93.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:WESKSLEY 

PATRIK FERNANDES VIDAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 08/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 20 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001266-85.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GERALDO 

MAGELA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 20 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para requerer o de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para requerer o de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-77.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON GONCALVES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001273-77.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ILSON 

GONCALVES DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HAILTON MAGIO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

08/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-62.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001274-62.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIAS LIMA DE 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HAILTON MAGIO POLO 

PASSIVO: PEDRO GARCIA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001275-47.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIAS LIMA DE 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HAILTON MAGIO POLO 

PASSIVO: ADMILSON FERNANDES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 10/06/2020 Hora: 13:30 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001277-17.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JUNIOR CESAR 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, 

CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001278-02.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIAS LIMA DE 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HAILTON MAGIO POLO 

PASSIVO: VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

10/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001277-17.2020.8.11.0013. AUTOR: JUNIOR CESAR PEREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o cancelamento de 

eventual audiência de conciliação designada nos autos. A Lei 12.153/2009 

criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência 

absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda a 

prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo 

único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou pedido 

genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do indébito 

nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 
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impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ADAO DO CARMO VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001255-56.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ROGER ADAO DO CARMO 

VILANOVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o cancelamento de 

eventual audiência de conciliação designada nos autos. A Lei 12.153/2009 

criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência 

absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda a 

prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo 

único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou pedido 

genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do indébito 

nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 

impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001266-85.2020.8.11.0013. AUTOR: GERALDO MAGELA DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o cancelamento de 

eventual audiência de conciliação designada nos autos. A Lei 12.153/2009 

criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência 

absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda a 

prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo 

único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou pedido 

genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do indébito 

nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 

impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CLAUDIA TEIXEIRA PEZZIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001238-20.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA CLAUDIA TEIXEIRA 

PEZZIN SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino o cancelamento de 

eventual audiência de conciliação designada nos autos. A Lei 12.153/2009 

criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência 

absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. A Lei 9.099/95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, veda a 

prolação de sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo 

único). Desse modo, considerando que a parte autora formulou pedido 

genérico de condenação do ente federativo réu à repetição do indébito 

nos últimos cinco anos, sem informar qual o valor da obrigação, é 

impossível proferir sentença líquida em caso de procedência do pedido; 

portanto é necessária sua intimação para emendar a inicial para formular 

pedido certo e determinado, com o valor exato que pretende seja 

restituído. De igual forma, deverá adequar o valor da causa, que deverá 

corresponder ao total do proveito econômico pretendido, incluindo 

eventual pedido de indenização (art. 292, I e VI do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima descritos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Pontes e Lacerda, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000959-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANDRADE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000959-05.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CLEIDE ANDRADE RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Analisando os 

autos verifico que a parte exequente juntou planilha de débito contendo 

apenas um único valor histórico, quando deveria ter juntado a planilha de 

débito contendo cada um dos descontos mensais de contribuição 
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previdenciária sobre a função comissionada, referente ao período de 

01/2013 a 04/2017, corrigido monetariamente pela SELIC a partir de cada 

desconto, conforme acórdão da Turma Recursal. Desse modo, antes de 

determinar a realização do cálculo para expedição do precatório, 

determino a intimação da parte exequente para juntar aos autos planilha de 

crédito nos moldes da condenação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. PONTES E LACERDA, 22 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEREZINHA AMARANTE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010714-02.2016.8.11.0013. REQUERENTE: SORAIA TEREZINHA 

AMARANTE MARTINS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Vista ao 

autor/embargado sobre manifestação. Após, conclusos. PONTES E 

LACERDA, 22 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LIMA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CATULINO DA SILVA (REQUERIDO)

M. E. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001279-84.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIAS LIMA DE 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HAILTON MAGIO POLO 

PASSIVO: M. E. S. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 10/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para juntar no processo a Guia de 

recolhimento do valor depositado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para efetuar o pagamento do valor 

da condenação solidária, conforme sentença

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PAULINA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da promovente para, no prazo legal, 

apresentarem impugnação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada dos comprovantes de pagamento de ID 26969495 e 30392283 pela 

parte promovida

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PIRES LOURO SILVA (TESTEMUNHA)

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos promoventes para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-57.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1001242-57.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROSA FRANCISCA DOS SANTOS 

Endereço: RUA ITAPUÃ, 103, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-075 CPF/CNPJ 020.784.747-97 POLO 
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PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: CENTRO, 1403 A 1513, ENERGISA, BOA VISTA, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 

03.467.321/0001-99 DECISÃO Vistos, etc. Inicialmente, consigno que a 

demora na análise da tutela de urgência decorre do próprio advogado, que 

não marcou a existência de pedido liminar por ocasião da distribuição do 

feito e, assim, este não veio imediatamente concluso para decisão, 

conforme fluxo do PJE. 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência 

para a imediata religação da energia elétrica em sua residência, sob 

alegação de que não possui qualquer débito com a ré. Conforme art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar que a ré, no prazo de 24h a contar da 

intimação, proceda à religação da energia elétrica na Rua dos Cajueiros, 0, 

quadra 10, lote 01, em Conquista do Oeste/MT, CDC 6/1755064-1, tendo 

como titular a autora ROSA FRANCISCA DOS SANTOS, CPF 

020.784.747-97, sob pena de multa que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) 

por dia de atraso no cumprimento da obrigação. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PARA INTIMAÇÃO, A SER CUMPRIDO 

IMEDIATAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DA SUSPENSÃO DE PRAZOS 

PELA RESOLUÇÃO Nº 313/2020 DO CNJ, vez que a situação é urgente. 

Fica intimada também a parte ré via PJE. 2- Determino a designação de 

audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 

3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a 

parte autora, cientificando-a que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-77.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON GONCALVES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001273-77.2020.8.11.0013. AUTOR: ILSON GONCALVES DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome 

dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de 

negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito não é um juízo de 

certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser 

analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de 

Processo Civil). Feitas essas considerações, depreende-se dos termos da 

inicial e documentos apresentados que há no contracheque da parte 

autora três cobranças oriundas da mesma instituição bancária ré, de 

forma que as partes possuem relacionamento prévio e, assim, a análise do 

direito demanda maior dilação probatória. Assim, entendo que não há 

probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação 

probatória para averiguar a veracidade dos fatos. Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2- Determino a designação 

de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta do 

Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se 

da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARIA NOBRE DE FREITAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000919-86.2019.8.11.0013. INTERESSADO: VALERIA MARIA NOBRE DE 

FREITAS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. 1- 

Em razão do princípio da especialidade, o prazo prescricional contra a 

fazenda pública é de cinco anos (Decreto 20.910/32). Considerando que o 

alegado acidente ocorreu em 01/04/2014 e a ação foi proposta em 

30/03/2019, não ocorreu a prescrição. 2- Indefiro o pedido de prova 

pericial requerido pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, por entender 

desnecessário para o deslinde da controvérsia, pois os pedidos iniciais se 

referem apenas a dano moral e ressarcimento de despesas hospitalares, 

e para tanto não há necessidade de perícia médica, basta a oitiva das 

testemunhas. 3- Defiro a produção de prova testemunhal e determino que 

tão logo se ultime o credenciamento da juíza leiga desta Comarca, os autos 

sejam encaminhados para a designação de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes para apresentar rol de testemunhas no 

prazo de 15 dias, incumbindo às partes sua intimação para a audiência, 

conforme CPC. Fica intimada a autora, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer para depoimento pessoal, sob pena de extinção. Designado 

dia e hora da audiência, intimem-se as partes. PONTES E LACERDA, 22 de 

abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001243-42.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TABALIPA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC JOSE GOMES JARDINA OAB - RO3375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1001243-42.2020.8.11.0013 CLASSE: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261), VALOR DA CAUSA: R$ 2.818,54 POLO 

ATIVO: Nome: RAFAEL TABALIPA Endereço: Avenida Major Amarante, 

4119, Centro (S-01), VILHENA - RO - CEP: 76980-075 CPF/CNPJ 

710.084.972-15 POLO PASSIVO: Nome: ART DO PAO PANIFICADORA E 

CONFEITARIA EIRELI - ME Endereço: Avenida Marechal, 2143, art motos, 

Centro (S-01), PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 

10.720.735/0001-43 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de carta precatória 

para hasta pública de duas motocicletas penhoradas nos autos 

originários. À Secretaria para acessar os autos originários e juntar aos 

autos o termo de penhora das motocicletas, que não acompanhou a carta 

precatória. Nomeio para realização do certame o Leiloeiro Oficial 

WELLINGTON MARTINS ARAUJO, inscrito na JUCEMAT sob n°17 e 

Leiloeiro Rural inscrito na FAMATO sob n° 61, com endereço Rua Custodio 

de Melo, 630, bairro Cidade Alta, Cuiabá–MT, CEP n. 78030- 435, Telefone 
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n. (65) 99997-1717. Caso não haja lanço superior à importância da 

avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a 

segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no 

edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 80% do 

valor da avaliação. O arrematante pagará ao leiloeiro comissão de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em casos de adjudicação, 

remição ou acordo, a comissão devida será de 2,5 % (dois e meio por 

cento) sobre o valor da dívida atualizada ou sobre o valor atualizado do 

bem, o que for menor. A comissão deverá ser integralmente paga, pelo 

arrematante, adjudicante ou executado (em casos de remição ou acordo), 

à vista no ato da arrematação, adjudicação, remição ou acordo, mesmo em 

caso de parcelamento. Em havendo proposta parcelada de arrematação, 

deverá o interessado proceder de acordo com o artigo 895 do Código de 

Processo Civil, sob pena de não ser aceita a proposta. Servindo este 

despacho como ofício, autorizo o leiloeiro nomeado a providenciar o 

cadastro, bem como promover a retirada dos autos, extração de cópias, 

fotografias dos bens e disponibilizá-las em seu portal, a fim de que os 

licitantes tenham pleno conhecimento de suas características e, em caso 

de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local, de modo à aumentar 

a publicidade do leilão. Intime-se pessoalmente o executado e seu 

cônjuge/companheiro, caso haja hipótese legal, para que tome ciência de 

que os bens penhorados serão levados a hasta pública, ficando ciente 

que será considerado ato atentatório à Justiça a suscitação infundada de 

vício para prejudicar o leilão, sem prejuízo da responsabilidade por perda e 

danos e ao pagamento de multa a ser fixada em 20% do valor atualizado 

do bem, nos termos do §6º do art. 903 do Código de Processo Civil. 

Deverá o leiloeiro adotar as providências previstas nos arts. 884 e 886 do 

Código de Processo Civil, bem como todos os demais atos necessários à 

realização do leilão público. Intimem-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 

22 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002010-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CUBA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002010-17.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLARICE CUBA DE AVILA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Nesta ação de cobrança movida por servidor do ESTADO DE MATO 

GROSSO foi proferida sentença na qual o ente federativo foi condenado a 

pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, conforme apurado 

em liquidação de sentença. A liquidação por arbitramento (art. 509, I e 510, 

ambos do Código de Processo Civil), não exige necessariamente a 

realização de perícia, podendo as partes apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, visando alcançar o valor sem a necessidade de 

perícia. Assim se procedeu neste feito, dando-se oportunidade às partes 

para manifestação. Em razão da natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

tampouco prova pericial contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, 

também, que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou 

modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem 

ser analisados fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do 

valor da execução. Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo 

entendimento, por muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a 

instância recursal competente para julgamento deste tipo de ação), no 

sentido de julgar procedente o pedido inicial, para determinar a apuração 

em liquidação de sentença do índice de diferença da conversão da URV. 

Tanto que assim se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa 

vênia, tal entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, 

que partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder 

Executivo de Mato Grosso foi prejudicado no momento da conversão da 

URV, sem levar em conta a edição de atos normativos posteriores que, em 

curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a 

menor. Com a alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça 

Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os 

magistrados dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que 

estudar mais profundamente o assunto, apreciando já na fase de 

conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais 

exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. 

O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de que a 

liquidação de sentença é zero. Nesse sentido, menciono os laudos 

periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT, corroborados naqueles feitos e nos seguintes julgados do Eg. 

TJMT e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para 

elaborar esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Vou me abster de transcrever o teor das 

normas, ofícios, laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são 

públicos e facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta 

aos autos digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido 

nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, 

de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a 

repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer 

servidor que tem direito às diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder 

Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, 

isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras 

desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, 

pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em 

assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum 

grano salis, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a 

jurisprudência mais atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de 

um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não 

necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o 

direito à percepção das diferenças, é necessário preencher 
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cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser 

sintetizados: a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração 

no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da 

conversão de cruzeiro real para URV; b) A diferença decorrente da 

conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais 

posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou 

seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de 

cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação 

remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve ter ingressado 

nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de 

restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três primeiros 

requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um 

universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja 

vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, entendo ser 

possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas 

de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis que 

amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, 

porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida 

pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada 

rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e terceiro 

requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial 

à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. 

Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei 

que buscava “atender a todos, com especial destaque aos nossos 

educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na 

conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e 

Médicos-Legistas”. Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 

6.528/1994, datada de 15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais 

dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências”. Diversos comparativos e cálculos juntados a vários 

processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e 

julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 

1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram 

que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em 

todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de 

URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 em diante, não mais há de se 

perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de 

moeda, porque o reajuste salarial concedido a todos os servidores 

públicos do Poder Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a 

diferença da URV e ainda gerou ganho real. Nesse sentido são as 

Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-90.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000619-90.2020.8.11.0013. REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

EIRELI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Acolho os embargos de declaração para 

revogar a sentença do ID 31042686 e determinar o prosseguimento do 

feito. À Secretaria para designar nova audiência de conciliação, 

citando-se a ré. PONTES E LACERDA, 22 de abril de 2020. ELMO LAMOIA 

DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002700-80.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IRINEU SANTANA BACA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. BANCO BMG S/A opôs 

embargos de declaração contra a sentença, alegando a existência de 

omissão, porquanto a sentença não apreciou a existência de conexão e a 

ilegitimidade passiva. A parte embargada se manifestou pedindo o não 

acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é omissa quanto ao ponto discutido, pois 

a parte ré foi revel e, portanto, não arguiu nenhuma das matérias 

apontadas nos embargos de declaração. Se tais questões não foram 

postas em juízo, não havia como apreciá-las, logo, a decisão não é 

omissa. Em verdade, dos argumentos da parte embargante se extrai certa 

insatisfação com a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão 
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deve ser deduzida pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a 

decisão embargada. Indefiro o pedido de condenação do embargante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar caráter 

protelatório nos embargos. Recebo o recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar risco irreparável para a parte. A matéria 

referente à legitimidade recursal e intervenção de terceiros deverá ser 

apreciada pela Turma Recursal. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias e após remetam-se os 

autos para a Turma Recursal. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002693-88.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RONAIR WILLIAN GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. RONAIR WILLIAN 

GOMES DA SILVA opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de omissão e contradição, porquanto os 

documentos juntados não constituem contratos e não houve manifestação 

sobre os efeitos da revelia. A parte embargada se manifestou pedindo o 

não acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O 

art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é omissa e nem contraditória quanto ao 

ponto discutido, pois a sentença analisou a questão posta em juízo e as 

premissas maiores e as premissas menores nela constantes guardam 

relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que 

“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 

535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado 

embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como 

quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em 

verdade, dos argumentos da parte embargante se extrai certa 

insatisfação com a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão 

deve ser deduzida pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a 

decisão embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002691-21.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RONAIR WILLIAN GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. RONAIR WILLIAN 

GOMES DA SILVA opôs embargos de declaração contra a sentença, 

alegando a existência de omissão e contradição, porquanto os 

documentos juntados não constituem contratos e não houve manifestação 

sobre os efeitos da revelia. A parte embargada se manifestou pedindo o 

não acolhimento dos embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O 

art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado. Com 

efeito, a decisão embargada não é omissa e nem contraditória quanto ao 

ponto discutido, pois a sentença analisou a questão posta em juízo e as 

premissas maiores e as premissas menores nela constantes guardam 

relação com a conclusão a que chega. Neste ponto, cumpre ressaltar que 

“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 

535 do CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado 

embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como 

quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da 

fundamentação. [...] 5. Recurso especial improvido." (REsp 665.683/MG, 1ª 

Turma, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/03/2008). Em 

verdade, dos argumentos da parte embargante se extrai certa 

insatisfação com a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão 

deve ser deduzida pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a 

decisão embargada. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000501-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

N. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000501-82.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: NIVALDO PIRES MOREIRA, PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: LETICIA MARIA DE 

ANDRADE PIRES Vistos. Deixo de acolher o atestado médico, pois o qual 

não demonstrou que a Requerida não tenha condições de comparecer à 

audiência. Ademais o atestado foi de apenas 1 (um) dia, indicando que em 

sendo questão urinária, se trata de questão leve que não impediria de vir à 

audiência. Portanto, aplico a pena de confesso (artigo 385, § 1º, do CPC), 

visto que requerido seu depoimento pessoal. Conforme fundamentação em 

mídia. Em relação à modificação da guarda DEFIRO a guarda definitiva de 

TAMIRES CORREIA PIRES MOREIRA e TAINARA CORREIA PIRES MOREIRA 

ao Requerente NIVALDO PIRES MOREIRA. A Requerida LETICIA MARIA DE 

ANDRADE PIRES deverá entregar a guarda das imediatamente ao 

Requerente. Determino que o Conselho Tutelar acompanhe a busca das 

crianças na residência da Requerida junto com Oficial de Justiça e as 

entregue ao Requerente. Extingo o pagamento da pensão de R$ 1.100,00 

(mil e cem reais) que o Requerente faz à Requerida para cuidar das duas 

crianças. E assim julgo extinto o processo, com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. Expeça-se o necessário. Às 

Providências. Cumpra-se. Após, arquive-se. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-38.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DA SILVA FILMAGENS E EVENTOS EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000480-38.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ELIZABETH 

FERREIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA 

SENA MIRANDA POLO PASSIVO: SHEILA DA SILVA FILMAGENS E 

EVENTOS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 

15/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, 

SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 21 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-23.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000481-23.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ELIZABETH 

FERREIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA 

SENA MIRANDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 21 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-08.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000482-08.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ELIZABETH 

FERREIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA 

SENA MIRANDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 22/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 21 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY CLEIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000195-16.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo 

legal. POXORÉO, 22 de abril de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000373-34.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

Outros Interessados:

Milton Oliveira Muller (CONFINANTES)

Messias Fernandes Maciel (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimo a parte autora para que no prazo legal proceda à publicação do 

Edital id 31364444, com a devida comprovação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000714-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimo a parte autora/apelada pata que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-47.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCON SCHIMIDT MEDEIROS (REQUERENTE)

RAMAO DE JESUS MEDEIRO SCHIMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 270095 designada Sessão de Mediação para o dia 

16/12/2019 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-73.2018.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que no prazo legal manifestem-se acerca do laudo 

pericial apresentado, bem como o INSS para promover o restabelecimento 

do benefício ao autor, nos termos da decisão id 24787141.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000758-16.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que no prazo legal manifestem-se acerca do laudo 

pericial apresentado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000464-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMIR PEREIRA ZERI (EXECUTADO)

MARCIA DOS SANTOS ZERI (EXECUTADO)

M DOS SANTOS ZERI - ME (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

eventual cumprimento do acordo homologado, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000337-89.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DALMASO (EXECUTADO)

EVALDO ANGELO DALMASO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, pelo site do TJMT, no valor de 

R$ 2,50/KM (dois reais e cinquenta centavos por quilômetro).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000367-27.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA FORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REU)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (REU)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 48 (horas), apresente o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais, nos termos da 

decisão id 31129455.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001081-21.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Claramente há risco de decisões conflitantes entre o objeto desta 

ação e o objeto dos autosn. 1001080-36.2019.811.0033, onde se discute 

a união estável entre a autora e o falecido, seu período de duração e os 

demais direitos do instituto ali advindos, razão pela qual, fundamentado na 

segurança jurídica e bem assim para evitar que haja qualquer tipo de 

decisão conflitante, suspendo o presente feito para que seja julgamento 

conjuntamente com a ação mencionada. Apensem-se os autos para que 

sejam julgamentos em momento conjunto. Aguarde-se. São José do Rio 

Claro, 10 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-19.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (AUTOR(A))

M. D. C. C. (AUTOR(A))

M. D. S. F. (AUTOR(A))

R. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. L. (REU)

P. D. C. M. D. S. J. D. R. C. -. J. M. D. S. F. (REU)

 

Visto. Geraldo Donizete da SIlva e outros ajuizaram AÇÃO 

DECLARATÓRIA em face de Município de São José do Rio Claro. Intimada 

para emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 

31163298. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante o disposto no 

artigo 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias,a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de 

indeferimento. No caso dos autos, conforme certidão de ID 31163298 

considerando a inexistência de observância do disposto no artigo 319 do 

CPC, este Juízo determinou a emenda à inicial. Porém, apesar de 

devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, conforme certidão 

contida certidão cartorária, motivo pelo qual, com fundamento no 

parágrafo único do artigo 321 do CPC, a petição inicial deve ser indeferida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

parágrafo segundo do CPC. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se. São José do Rio Claro - MT, 12 de abril de 2020. . (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001037-02.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL SALDANHA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLE EPIFANIO OAB - MT19915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT 

(IMPETRADO)

Ilma Presidente da Comissão do Concurso Público 001-2019 Nova 

Maringá-MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 
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JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1001037-02.2019.8.11.0033. 

IMPETRANTE: GEZIEL SALDANHA DA COSTA IMPETRADO: ILMA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001-2019 NOVA 

MARINGÁ-MT, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 

MARINGÁ/MT Visto. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar, proposto por GEZIEL SALDANHA DA COSTA, em face do 

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT, ambos qualificados. Narra 

o Impetrante que prestou Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2019, 

inscrição n. 0004450, para o cargo de MECÂNICO DE MAQUINAS 

PESADAS. Relata que o Edital n. 001/2019, bem como os editais 

complementares constavam como tipo de prova para o cargo de Mecânico 

de máquinas pesadas apenas a prova objetiva. Todavia, no dia da 

realização da prova objetiva fora surpreendido ao final da prova com a 

informação pelo fiscal, representante da comissão, de que haveria uma 

prova prática para os mecânicos no período da tarde na Secretaria de 

Obras do município. Alega que no período da tarde, fora realizada prova 

prática com três candidatos, e foi solicitado que: montasse um câmbio de 

caminhão, sem que sequer fosse disponibilizado ferramentas 

necessárias, tais como alicate de trave, chaves, alicates para abrir, 

fechar, dentre outras. Assevera que mesmo tendo ingressado com 

recurso administrativo, que ainda encontra-se pendente de julgamento, 

fora disponibilizado o resultado final do concurso, com a inclusão da prova 

prática na computação dos pontos, constando como classificados os 

candidatos que sequer participaram da prova prática. Postula, em sede de 

liminar, pela suspenção do concurso a fim de que não haja homologação 

até decisão da causa. A inicial veio instruída com documentos. Ao receber 

a exordial, foi determinada a notificação da autoridade coatora para que, 

no prazo de 03 (três) dias prestasse as informações que entendesse 

necessárias (id 25163673). Compareceu ao feito o impetrante e informou a 

publicação, segundo ele, tardia, de edital complementar, regulamentando a 

prova prática para o cargo de mecânico de máquinas pesadas. Notificada, 

a autoridade apontada como coatora manifestou-se (id 26348411), 

oportunidade que requereu o indeferimento da liminar e denegação da 

segurança pretendida, porquanto absolutamente lícito o ato administrativo 

impugnado, já que existia a previsão de realização de prova prática, 

divulgada via edital complementar, para o cargo de mecânico de máquinas 

pesadas. Instado o Ministério Público deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (certidão id. 31158754). É o resumo do necessário. 

Fundamento e julgo. Consoante especifica a Constituição Federal (artigo 

5º, LXIX), Mandado de Segurança é a ação civil de rito especial pela qual 

qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer 

lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de 

autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Assim, além dos 

pressupostos processuais exigíveis em qualquer procedimento, constitui 

pressuposto específico do Mandado de Segurança a liquidez e certeza do 

direito que se procura proteger. Para a utilização da via excepcional do 

mandado de segurança somente é possível se existir prova 

pré-constituída do pretenso direito líquido e certo. Sobre o tema, confira a 

lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) É o que apresenta manifesto na sua 

existência delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento 

da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicabilidade ao impetrante. 

Se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver 

determinada; se o seu exercício depender de situações e fatos não 

esclarecidos nos autos, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais” (in 'Mandado de Segurança e Ação 

Popular", RT, 3ª edição, pg. 16 ). O impetrante pediu ordem liminar, eis que 

as circunstâncias não permitem esperar, sob pena de fenecer o referido 

direito líquido e certo, aferível de plano, com base em prova preconstituída 

(Lei n.° 12.016/2009, art. 7.°, inciso III). O Professor Kildare Gonçalves 

Carvalho, em poucas linhas, elucida: “O direito líquido e certo é aquele cuja 

comprovação se faz de plano com a impetração, sem necessidade de 

dilação probatória”. (CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional 

Didático. – Belo Horizonte: Livraria Del Rey, 1990. p. 83). Extrai-se dos 

autos que GEZIEL SALDANHA DA COSTA impetrou Mandado de 

Segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal 

de Nova Maringá/MT, consistente na obrigação de realização de prova 

prática para o cargo de mecânico, não constante no edital do concurso 

001/2019 do município de Nova Maringá. Todavia, conforme documentação 

carreada ao feito pelo próprio impetrante, referida exigência foi incluída via 

edital complementar n.º 06/2019, publicado no dia 16 de setembro de 2019, 

in verbis: “(...) I. Incluir no Edital Normativo nº 001/2019, a prova prática de 

MECÂNICO, de caráter classificatório e eliminatório, conforme a valoração 

evidenciada, e terá pontuação total de 100 (cem) pontos, sendo aprovado 

o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 

aproveitamento. A prova prática será realizada na cidade de Nova 

Maringá/MT, às 13H00MIN - HORARIO DE CUIABÁ, do dia 22/09/2019 

(DOMINGO), na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizada na 

AVENIDA AMOS BERNARDINO ZANCHET, S/N – BAIRRO JARDIM 

TROPICAL – NOVA MARINGÁ – MATO GROSSO. Para os candidatos ao 

cargo de MECÂNICO de acordo com as determinações do examinador 

constará de tarefas mecânicas em automóveis e/ou máquinas pesadas, 

tais como: montar e desmontar motores, caixas de marchas, diferenciais, 

suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; torque de 

retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de lonas e 

reparos; serviços gerais de caixas de marchas e embreagens; operar 

aparelhos de solda elétrica e de oxigênio, inclusive manuseio do bico de 

corte, entre outras atividades correlatas ao cargo. A argumentação 

ensejadora do remédio jurídico foi no sentido de que o município estaria a 

exigir teste não previsto no edital. Todavia, não é o que se extrai da 

documentação carreada ao feito. A existência de fraude, ou ilegalidade de 

referida publicação, se tempestiva ou não, depende de dilação probatória. 

Todavia, consabido que a estreita via de mandado de segurança não 

comporta dilação probatória, então, a simples arguição de que referido 

edital só fora publicado após a realização do prova prática e alegada 

adulteração da data de inserção na página do concurso, sem provas 

correlatas, não basta para concessão da ordem, pois dependem de prova, 

o que transborda os estreitos limites da ação escolhida. É certo que pela 

via do mandado de segurança exige-se quando da impetração liquidez e 

certeza do direito almejado, inadmitindo-se comprovação posterior. Direito 

líquido e certo, passível de tutela através do writ, é aquele que se prova 

documentalmente ou, porque evidente, prescinde de qualquer prova. Logo, 

não há nos autos nenhum elemento de prova que ateste a suscitada 

ilegalidade. Assim, o impetrante não se desincumbiu do seu ônus 

probatório para demonstrar que o edital complementar n.º 06/2019, que 

prevê a realização da prova prática para o cargo de mecânico, não fora 

divulgado no portal da transparência. Não se vislumbra, pois, no ato 

impugnado qualquer lesão a direito líquido e certo da impetrante ou afronta 

ao edital do concurso. A questão envolvendo suspeita de fraude no 

concurso, porque matéria de fato, carece de dilação probatória não sendo 

o mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, o instrumento 

correto para análise da matéria. Isto posto, DENEGO a segurança 

vindicada, vez que não demonstrada a existência de violação ao direito 

líquido e certo da impetrante. Considerando o artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Federal, não há condenação em custas processuais, como 

também não há condenação em honorários advocatícios, consoante às 

súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Transitada em julgado, arquivem-se 

com anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro – MT, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000993-80.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL VALDOMIRO LACHOVICZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1000993-80.2019.8.11.0033. 

IMPETRANTE: VANDA MARQUES IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

VALDOMIRO LACHOVICZ, SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Visto. 

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, proposto por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 363 de 389



VANDA MARQUES, em face do PREFEITO MUNICIPAL VALDOMIRO 

LACHOVICZ, SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO e SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. Aduz que prestou 

Concurso Público regido pelo Edital n°. 001/2015 concorrendo ao cargo de 

professora, sendo classificada em 18º colocação. Relata que no dia 

20/08/2019, foi publicado Edital de Convocação n. 005/2019 convocados 

os candidatos classificados até a 13ª colocação. Assevera que diversas 

das convocadas não residem mais na cidade e não tomaram posse, sendo 

que das oito professoras convocadas, apenas quatro assinaram o termo 

da posse, ensejando a vaga das próximas classificadas. Postula, em sede 

de liminar, pela sua nomeação e posse para provimento de cargo efetivo 

de professora no Município de São José do Rio Claro nos termos do Edital 

nº. 001/2015. Instada a prestar informações preliminares, os impetrados 

manifestaram-se no Id. 24839970. A liminar foi indeferida, conforme 

decisão id. 26685025. Notificada a autoridade apontada como coatora 

manteve-se inerte, conforme certidão id 28824092. Instado, o Ministério 

Público não apresentou manifestou (certidão id. 28829130). É o resumo do 

necessário. Fundamento e julgo. Consoante especifica a Constituição 

Federal (artigo 5º, LXIX), Mandado de Segurança é a ação civil de rito 

especial pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional 

quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus nem por habeas data, em decorrência de 

ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Assim, 

além dos pressupostos processuais exigíveis em qualquer procedimento, 

constitui pressuposto específico do Mandado de Segurança a liquidez e 

certeza do direito que se procura proteger. Para a utilização da via 

excepcional do mandado de segurança somente é possível se existir 

prova pré-constituída do pretenso direito líquido e certo. Sobre o tema, 

confira a lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) É o que apresenta manifesto 

na sua existência delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicabilidade ao 

impetrante. Se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não 

estiver determinada; se o seu exercício depender de situações e fatos 

não esclarecidos nos autos, não rende ensejo à segurança, embora 

possa ser defendido por outros meios judiciais” (in 'Mandado de 

Segurança e Ação Popular", RT, 3ª edição, pg. 16 ). A impetrante pediu 

ordem liminar, eis que as circunstâncias não permitem esperar, sob pena 

de fenecer o referido direito líquido e certo, aferível de plano, com base em 

prova preconstituída (Lei n.° 12.016/2009, art. 7.°, inciso III). O Professor 

Kildare Gonçalves Carvalho, em poucas linhas, elucida: “O direito líquido e 

certo é aquele cuja comprovação se faz de plano com a impetração, sem 

necessidade de dilação probatória”. (CARVALHO, Kildare Gonçalves. 

Direito Constitucional Didático. – Belo Horizonte: Livraria Del Rey, 1990. p. 

83). Extrai-se dos autos que autora impetrou Mandado de Segurança 

contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de São 

José do Rio Claro/MT, consistente na não nomeação no cargo de 

professor curso superior, para o qual restou classificada na 18.ª 

colocação, portanto, fora do número de vagas, já que o edital do concurso 

público nº. 001/2015 ofertou 5 (cinco) vagas de ampla concorrência para 

o cargo. A argumentação ensejadora do remédio jurídico foi no sentido de 

que o município teria convocado 8 classificadas em 19 de agosto, das 

quais, apenas 04 assinaram o termo do posse. Assim, diante da vacância, 

deveria ter sido empossada. Com o fito de demonstrar que, a alegada 

vacância, juntou ao feito termo de desistência de duas classificadas (vide 

ids 24366421 e 24366428). Ocorre que, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, o posterior surgimento de vagas, antes do 

término do prazo de validade do concurso, não acarreta o direito subjetivo 

à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no 

edital do certame. O direito somente se verifica quando caracterizado o 

interesse da Administração, seja pela contratação precária, desde que 

comprovada a existência de cargos de provimento efetivo desocupados 

ou, ainda, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo 

de vigência do certame anterior. Hipóteses não verificada no caso dos 

autos. Assim, o candidato aprovado como excedente detém mera 

expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito apenas 

diante de prova convincente da existência de cargos vagos. Nesse 

sentido: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS 

APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE 

DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a 

sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o 

candidato classificado em concurso público fora do número de vagas 

previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de 

direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a 

abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 

validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 

nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 

por parte da Administração. 2. Hipótese em que os candidatos foram 

aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso 

público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma 

situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020) (sem destaque 

no original) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA 

DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS.DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA 

NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. I - Na origem, trata-se de mandado 

de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Minas 

Geais objetivando a nomeação do candidato aprovado em concurso 

público fora do número de vagas previstas no edital. No Tribunal a quo, a 

segurança foi denegada.Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. II - É cediço que o candidato 

aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera 

expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo 

somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos 

durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse 

da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: (AgRg no RMS 

n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado 

em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e 

AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017). III - A admissão de 

temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende 

necessidades transitórias da administração e não concorre com a 

nomeação de efetivos, estes recrutados, mediante concurso público (Art. 

37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. IV - 

São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se 

confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros 

estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição 

dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste 

sentido: (AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS n. 51.478/ES, 

Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 

24/3/2017). V - Na hipótese em debate, não foi comprovada a preterição 

de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a 

ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente. VI - 

Ademais, não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no 

procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades 

eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, 

não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da 

recorrente. VII - Verifica-se que não há comprovação de plano de 

situação que eventualmente amparariam o direito da impetrante, 

consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às 

atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a 

recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir 

preterição de candidata classificada. VIII - De acordo com a análise 

fático-probatória dos autos, não foi comprovada a alegada preterição, 

afastando o direito à pretendida nomeação. IX - Eventual comprovação 

demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via 

mandamental. Neste sentido: (AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 

30/3/2017) X - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 61.968/MG, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, 

DJe 19/03/2020) Demais a mais, sobre o ônus da prova, dispõe o art. 373 

do CPC: “ Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Deste modo, não 

demonstrado que a impetrante foi preterida. Assim, a impetrante não se 

desincumbiu do seu ônus probatório para demonstrar a existência de 

cargos vagos perante a administração inerente ao cargo para o qual 

concorreu, suficientes a alcançar a sua colocação, o que impõe a 
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denegação da ordem Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo 

Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida, in 

verbis: “6. A publicação de novo edital de concurso público ou o 

surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente 

realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato 

dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do 

novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e 

legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da 

nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de 

reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em 

colocação além do número de vagas. (...) 7. A tese objetiva assentada em 

sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou 

a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 

validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 

nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do 

Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação 

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da 

Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público 

fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo 

exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes 

hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do 

STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso 

durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de 

candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por 

parte da administração nos termos acima.” Assim, a mera expectativa 

pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas 

nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a 

vigência do concurso, situações não verificadas no caso dos autos. 

Demais disso da análise dos documentos carreados pela autora é possível 

extrair que os impetrados efetuaram a convocação dos candidatos 

classificados a 6ª a 13ª colocação para o cargo de professor de curso 

superior, sendo que destas apenas quatro tomaram posse. Vislumbra-se, 

ainda, que a autora apresentou aos impetrados declaração de desistência 

das candidatas Leila Regina Machado e Quérem Alves Teixeira em 

13/11/2019, atingindo, assim, a classificação da impetrante. Registra-se 

que os impetrados justificaram a ausência de convocação dos demais 

classificados em virtude da expiração do prazo do certame em 

01/09/2019, consoante manifestação do Id. 24839970. Assim, o que se 

constata é que a administração somente teve ciência da desistência dos 

candidatos melhores classificados após o término do prazo de validade do 

concurso, ocorrido na data de 01/09/2019, o que afasta o alegado direito 

liquido e certo da autora. Isto posto, não existindo nos autos elementos 

suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a 

classificação da impetrante dentro do prazo de validade do certame 

DENEGO a segurança vindicada, vez que não houve violação ao direito 

líquido e certo da impetrante. Considerando o artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Federal, não há condenação em custas processuais, como 

também não há condenação em honorários advocatícios, consoante às 

súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Transitada em julgado, arquivem-se 

com anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro – MT, 13 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE SOUZA - COMERCIO - ME (REU)

 

CERTIFICO que o horário da sessão de conciliação agendada no ID nº 

19026541 foi lançado de forma equivocada, sendo assim a sessão de 

conciliação foi agendada para o dia 27/06/2019 ás 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-84.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARRETOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORELIO PIETROSKI (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Visto, Tendo em vista a informação do exequente, ID 

30471080, extingo o feito, por satisfação, nos termos do artigo 924, inciso 

II do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro-MT, 

31 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000337-60.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGUES CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

comprovante de pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça a serem 

realizadas nesta Comarca e na Comarca de Nova Mutum-MT, conforme 

resultado da consulta bacenjud no despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000573-75.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA MARTINS (EXECUTADO)

AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO VILELA (EXECUTADO)

HELVIO MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

ANTONIO LUIZ VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Considerando que a Curadora nomeada não se manifestou nos 

autos, nomeio em sua substituição, Dra. Rejane S. Buss, para o mister. 

São José do Rio Claro, 10 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000313-61.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERST ZANDONA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, a ser 

extraída no site do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ANGELO DALMASO (EXECUTADO)

CLARICE DALMASO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca do laudo de avaliação id 27626814.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-55.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimo a parte autora para que tome ciência da certidão de trânsito em 

julgado e no prazo legal requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000938-32.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AQUINO (TESTEMUNHA)

PAULO RODRIGUES QUEIROZ (AUTOR(A))

JOAO MENDES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Intimo a parte autora para que tome ciência da certidão de trânsito em 

julgado e no prazo legal requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000491-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

JESSICA GILMARA INACIO OAB - 081.066.799-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. A parte autora mudou de endereço sem comunicar o Juízo, 

conforme se denota da certidão constante no ID 27622643 . É dever da 

parte manter seu endereço atualizado nos autos, razão pela qual, torno 

valida a intimação constante na diligência de ID 27622643. Entrementes, 

decorrido o prazo da intimação, a autora não promoveu o regular 

andamento do feito, sendo caso, portanto, de acolher o pedido de ID 

22118660 e adotar a providência prevista no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e as diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Transitada em julgado pela preclusão lógica, certifique-se e arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro - 

MT, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000599-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Segue anexo o resultado do sistema de pesquisa on line. Sobre a 

resposta do sistema, manifeste-se a parte autora, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. São José do Rio Claro, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000502-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TRABACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745-B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Sobre a certidão do leiloeiro, manifeste-se a parte exequente, em 5 

(cinco) dias. São José do Rio Claro, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000756-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO OAB - MT22437/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça a ser 

cumprido na Comarca de Rosário Oeste-MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000655-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON ALFREDO VOLPE OAB - MT19741/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

DARIO ANTONIO TOMAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

JAYME TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da certidão negativa id 27091684.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000160-62.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO PEREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione os 

autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001187-80.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARBOZA CAMELO FILHO (REU)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000393-59.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000393-59.2019.811.0033 DECISÃO Visto. Trata-se de 

Execução de Alimentos ajuizada em favor de G. H. C. C. A. Citado, o 

executado apresentou justificativa no ID 27685237. Impugnação à 

justificativa às f. 28990556. Manifestação do MPE no ID 30650187. A parte 

executada apresentou justificativa nos seguintes termos: diante das 

circunstâncias modificativas de sua situação financeira, viu-se 

impossibilitado de adimplir com os valores devidos. Pois bem, verifica-se 

que as alegações do executado se resumem as dificuldades financeiras 

porque que está passando nesse momento. Entretanto tal pretensão do 

autor reclama ampla dilação probatória, que deverá ser discutida na seara 

revisional, e não em execução. Ademais, as alegações de dificuldades 

financeiras não são válidas como justificativa para o débito alimentar 

atrasado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FUNDADA EM TÍTULO 

JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO. 

DESEMPREGO. JUSTIFICATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO. 

ART. 19, CAPUT, DA LEI Nº. 5.478/68. DESRESPEITO. LIMITAÇÃO A 60 

(SESSENTA DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Não comprovado o pagamento das três últimas prestações, bem como as 

vencidas no decorrer da ação executiva, impõe-se a manutenção do 

decreto prisional. 2. Descabe discutir o binômio necessidade/possibilidade 

na via executiva, porquanto demanda ampla dilação probatória, devendo 

tal questão ser analisada em autos próprios, de revisão ou exoneração da 

obrigação alimentar.3. O prazo máximo para a prisão do devedor de 

alimentos, cujo título judicial decorre de ação de alimentos regida pela Lei 

nº. 5478/68, é de 60 (sessenta) dias”. (Agravo de Instrumento Cv 

1.0024.13.239646-6/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 8ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação da súmula em 

26/05/2014) “FAMÍLIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - 

PRISÃO CIVIL - 30 DIAS - JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA - 

MANUTENÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. - O art. 733 do CPC permite a 

prisão por inadimplemento alimentício das pensões referentes aos três 

meses anteriores à execução, somadas as parcelas vencidas no curso 

do procedimento. - A alegação de impossibilidade financeira para justificar 

o não pagamento dos alimentos em sua integralidade deve trazer prova 

cabal da capacidade econômica do alimentante. - Ausência de 

comprovação das alegações. - Recurso não provido”. (Agravo de 

Instrumento Cv 1.0024.13.052253-5/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa 

Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da 

súmula em 16/10/2013) Imperioso, ainda, ressaltar, que a propositura de 

ação revisional de alimentos gera apenas efeitos ex nunc, portanto, em 

nada influência a execução de verbas alimentares referentes ao período 

anterior, como no caso em tela. Aliás, nesse sentido têm entendimento os 

Tribunais. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO 

REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE. Não há que se suspender o feito 

executivo de obrigação alimentícia em razão de revisional de alimentos em 

trâmite, visto que a decisão da ação revisional gera efeitos ex nunc, 

justamente por comprovar uma alteração superveniente no binômio 

necessidade e possibilidade. Logo, não há nenhuma influência nas 

obrigações alimentícias já constituídas. (Agravo de Instrumento Cv 

1.0145.10.051773-2/001, Rel. Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 

1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2012, publicação da súmula em 

04/10/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

PRETENSÃO DE REVISÃO DA VERBA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. A alegação de impossibilidade 

financeira não é válida como justificativa de inadimplemento das 

obrigações vencidas. Ademais, a redução posterior da verba alimentar em 

sede de ação revisional não alcança aqueles alimentos já vencidos e, 

confessadamente, não adimplidos. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70045892221, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

26/01/2012) Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, 

REJEITO a justificativa apresentada. A prisão civil é medida que se impõe, 

portanto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado, qualificado nos autos, 

com fulcro no artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil. O executado 

deverá ficar recolhido na prisão, separado dos demais detentos, posto 

tratar-se de prisão civil, pelo prazo de 2 (dois) meses ou até quitar o valor 

do débito em atraso. Entretanto, diante da Recomendação n.62, de 17 de 

março de 2020 do CNJ e da Portaria Conjunta 247, de 16 de março de 

2020, expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

entendo que o cumprimento do mandado de prisão deva restar 

SUSPENSO. Referidas normativas foram expedidas em razão do novo 

conoravírus (COVID-19), oportunidade em que tomaram medidas 

emergenciais com o fito de se evitar a transmissão da doença em voga. 

Mais especificamente nos casos das cadeias e estabelecimentos 

prisionais, onde o índice de transmissibilidade é agravado e muito mais 

alto, em decorrência da aglomeração de pessoas, insalubridade do local, 

dificuldade de adquirir produtos mínimos de higiene, dentre tantos outros 

que são o cenário deficiente do sistema carcerário brasileiro. Nessa 

toada, a Recomendação nº 62, do CNJ, disserta: “Art. 5º Recomendar aos 

magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 

de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – 

concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em 

cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições 

a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão 

domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de 

Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço 

de isolamento adequado no estabelecimento penal;” Os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, 

neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a 

questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria 

conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, 

procedendo com a análise de situações de risco caso a caso. Com o olhar 

volvido ao cenário crítico que assola, não só o Brasil, mas todo o mundo, o 

ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso 

Sanseverino, deferiu parcialmente um pedido da Defensoria Pública do 

Ceará e determinou que os presos por dívidas alimentares daquele estado 

passem para o regime domiciliar. Na oportunidade, o ministro, 

brilhantemente, assim explicou: "Na hipótese dos autos, diante das 

circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país em decorrência da 

pandemia de coronavírus, verifica-se a necessidade de se preservar a 

efetividade da prestação jurisdicional, de modo a determinar a superação 

do óbice previsto no Enunciado 691/STF" "Portanto, considerando o 

crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com 

vistas a assegurar efetividade às recomendações do CNJ para conter a 

propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o 

cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do estado do 

Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar" Assim, visando 

resguardar a saúde de todos agentes públicos do sistema prisional, de 

seus familiares, além das pessoas privadas de liberdade ali reclusas, o 

STJ, na data de (26/03/2020), decidiu estender os efeitos da liminar 

concedida em 25/03/2020, no Estado do Ceará, onde fora concedida a 

prisão domiciliar, EM FAVOR DOS PRESOS ADVINDOS DE PRISÃO CIVIL 

POR DÍVIDAS ALIMENTÍCIAS, com o fito de reduzir os riscos 

epidemiológicos e a consequente contaminação do vírus em grande 

escala. Tem-se, portanto, verdadeira mobilização de todo o Poder 

Judiciário para fins de resguardar não só a dignidade e saúde dos 

reclusos, mas principalmente evitar que a propagação da transmissão do 

COVID-19 seja potencializada em grande escala no âmbito do sistema 

carcerário, o qual, consoante já dito, vive cenário de Estado 

Inconstitucional de Coisas, não podendo ser ignorado ou até mesmo 

negligenciado por seu status inerente. Diante do exposto, munida do poder 

geral de cautela, bem como em homenagem aos princípios da dignidade da 

pessoa humana, e, em respeito ao disposto no art. 5º, incisos III e XLIX, e 

art. 6º, caput, da Constituição Federal de 1988, observando a 

excepcionalidade em que se vive atualmente a sociedade, SUSPENDO O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO por ser a medida mais benefica 

ao credor. Registre-se que referida medida excepcional perdurará pelo 

período das medidas emergenciais atualmente vigentes no país. 

Cientifique-se o Ministério Público, as partes e após o período mencionado, 
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voltem conclusos. Atualize-se o débito, com o acréscimo das parcelas 

vencidas no curso da ação (CPC, art.290 c/c art.598; Súmula 309 do STJ). 

São José do Rio Claro - MT, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000305-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Sobre os documentos e pedidos formulados pelo autor, ID 

29464183, manifeste-se a parte requerida, em 10 (dez) dias e, após, 

voltem para decisão. Defiro o pedido de ID 31400776 relativamente acerca 

da juntada dos atos de representação da parte autora, devendo o cartório 

proceder às anotações pertinentes quanto à publicação em nome dos 

Advogado Dr. Renato Chagas Correa da Silva OAB/MT 8184-A e Dr. 

Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 14.992-A. São José do 

Rio Claro, 22 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59236 Nr: 909-38.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA GARCIA BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EICHELT, ALEXON EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO LIMA NETO - 

OAB:23064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911/B, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Vistos,

Considerando que a parte executada intimada para quitação do débito, 

manteve-se inerte, DEFIRO o pedido de fls. 484/492, expedição de 

mandado de penhora e avaliação e remoção sobre a safra de grão ser 

colhida na propriedade rural “Fazenda Serra Formosa”, localizada em 

Novo Progresso/Pa ou em armazéns existentes naquela cidade, desde 

que em nome do executado, a ser depositado em favor do exequente ou 

pessoa que ele indicar no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da presente 

decisão.

 Referida medida visa assegurar o adimplemento do débito, e não há 

impedimento legal para realização de referida constrição.

Não vislumbrado, por ora, a necessidade que a penhora recaia sobre 

bens outros do executado, cujo pleito poderá ser reavaliado após a 

realização da penhora e avaliação acima determinada.

Assim, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção de grão nos 

moldes da presente decisão, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a parte executada, pessoalmente ou 

através de seus advogados (CPC/2015, art. 841, caput, e § § 1º e 2º), 

cujos atos depreco ao juízo Novo Progresso/PA.

Deixo de apreciar a pretendida indisponibilidade da matrícula 9.206 do CRI 

de São José do Rio Claro/MT posto que reputo necessária para 

apreciação do pleito a juntada de cópia atualizada de referida matrícula, 

visto que a constante dos autos foi extraída há mais de um ano.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31335 Nr: 2090-16.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, PFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Impulsionamento (certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

apresentar nos autos os devidos comprovantes de pagamento relativos 

ao parcelamento do montante que foi deferido por este Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 2091-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, PFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Impulsionamento (certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

apresentar nos autos os devidos comprovantes de pagamento relativos 

ao parcelamento do montante que foi deferido por este Juízo.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-56.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO JACINTO OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO PROCESSO n. 

1000378-56.2020.8.11.0033 Valor da causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ILMA JOSE DA SILVA Endereço: Rua Clementino Ferri, 291, 

Jd. Rio Claro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RAIMUNDO JACINTO OLIVEIRA Endereço: Rua 

Clementino Ferri, 291, Jd. Rio Claro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: ILMA JOSÉ DA SILVA PINTO, [...] vem com 

acatamento e respeito devidos à presença de Vossa Excelência pra 

propor AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, POST MORTEM, 

em face do espólio de, RAIMUNDO JACINTO DE OLIVEIRA, portador da 

Cédula de Identidade, RG no 639775-1/SSP/MT, inscrito no CPF sob no 

458.301.341-87, mediante os fatos a segue alinhavados. Que a 

requerente conviveu em união estável com o autor do espólio desde o mês 

de março de 1998, e referida união somente foi rompida no dia 06/10/2018, 

com o falecimento do de cujus, conforme se pode ver da Certidão de óbito, 
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em cujo documento consta a autora na qualidade de convivente como 

declarante do falecimento, e ainda constando no campo Observação, que 

ele convivia em companhia de Ilma José da Silva. [...] Diante do exposto é a 

presente para requerer a Vossa Excelência que se digne em determinar a 

citação do requerido, Espólio de RAIMUNDO JACINTO DE OLIVEIRA, 

através de edital, para querendo apresente contestação no prazo legal, 

julgando afinal procedente o pedido para reconhecer a existência de união 

estável ocorrida entre a autora e o autor do espólio, ora requerido, no 

período de março de 1998 até 06/10/18, bem como a decretação da 

extinção da referida união estável, por conta do falecimento dele, autor do 

espólio, determinando a intimação do r o Ilustre Representante do 

Ministério Público do processamento da presente ação; DECISÃO: Visto, 

Cite-se o requerido, por edital, para apresentação da resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, na forma como disposto no artigo 335, inciso II do 

Código de Processo Civil, sob pena de revelia. Com a resposta, havendo 

preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte autora para 

impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, 

voltem para decisão ou julgamento antecipado da lide. Encaminhem-se os 

autos para vista ao Ministério Público Estadual. São José do Rio Claro-MT, 

17 de abril de 2020. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA MEA JUNIOR, digitei. SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO, 18 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA SILVA ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do executado 

até o limite do crédito exequendo e conforme atualização informada pelo 

Exequente. Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título. Em outras palavras, porque a 

execução do título se refere à efetivação material de um direito nele 

consignado, merece a completa atenção do Judiciário, autorizando as 

medidas necessárias à dita efetivação. Diante dessa especial 

circunstância, entendo que merece deferimento o pedido de busca em 

eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se sabe, de acordo 

com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em instituição financeira é 

medida precedente às demais. Essa forma de efetivação da penhora em 

instituição financeira também foi bem definida no art. 854 do CPC: Art.854. 

Para possibilitara penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução. Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de Informações Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes. Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC. São José do Rio Claro-MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-41.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SILVEIRA DURIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Forum Comarca São José do Rio Claro (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Ab initio, concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. 

Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se. Dê-se vista ao 

Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. São José do Rio Claro-MT, 20 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-68.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Autos n° 1000082-68.2019.8.11.0033 Vistos. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO com pedido de tutela de urgência 

proposta por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos suficientemente qualificados nos autos. Em sua 

petição inicial assevera a requerente comercializar duas espécies de 

produtos: álcool etílico anidro combustível – AEHC e álcool etílico hidratado 

combustível – AEAC sobre os quais incide ICMS. Deduz teses acerca da 

ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização por parte do ESTADO DE 

MATO GROSSO do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF 

como base de cálculo do ICMS para as operações próprias com AEHC, e 

bem assim, consolidar marckup para contribuinte que não se encontra na 

condição de substituto. Ao final, na hipótese de acolhimento da tese 

debatida, requer a anulação parcial de lançamentos de ofício e 

autolançamentos, na proporção dos excessos e, bem assim, a repetição 

também proporcional do indébito tributário suportado pela Requerente sem 

repasse. Em sua fundamentação jurídica, defende ser a base de cálculo 

do ICMS o valor da operação, mas no caso do AEHC a base de cálculo 

seria formulada a partir de ato COTEPE/MMPF estabelecido por meio da 

pauta fiscal. Aduz que nos últimos 5 (cinco) anos a requente não ficou 

como substituta tributária pois com o advento do Decreto 1.650/2013 o 

requerido elegeu as distribuidoras para ocuparem esta posição 

(RICMS/MT, art. 488). Aponta prejuízo concreto porquanto, como o Decreto 

2.584/2014 teve efeitos retroagidos à 1º de agosto de 2014, a partir desta 

data, nos termos da alquimia legislativa, a cada litro de AEHC produzido 

pela Autora e comercializado internamente, o Requerido dela exigia ICMS 

Próprio e Complementar Quadrimestral; e, das Distribuidoras, o ICMS 

Próprio e por Substituição Tributária. Portanto, requereu seja declarado 

ilegal exigir da Requerente a Complementação de Estimativa até o fim do 

regime que ocorreu em 30 de abril de 2016 [vide Decreto 582/2016], 

porque já teria havido a utilização do Preço Médio Ponderado ao 

Consumidor Final divulgado em Ato COTEPE no antecedente e, bem assim, 

encerrada a cadeia tributária; e, a partir de 1º de maio de 2016, pugnou 

seja declarado ilegal exigir da Requerente a utilização do Preço Médio 

Ponderado ao Consumidor Final como substitutivo do valor da operação. 

Já quanto à Repetição do Indébito, especialmente em relação à superação 

do que consta do CTN (art. 166), a impossibilidade de repassar o encargo 

do ônus extrair-se-ia da DANFE 54872, utilizada como exemplo. Nela, 

auxiliada pelos dois quadros demonstrativos, a Autora teria demonstrado 

que o valor total dos produtos e o valor total da nota fiscal foi de R$ 

95.830,00. Vale dizer, R$ 95.830,00 foi o valor de venda, o valor recebido 

na operação e deveria ter sido a expressão a ser utilizada para redução 

da base de cálculo a 28%. No entanto, a Autora foi obrigada a destacar 

ICMS oriundo de base de cálculo presumida em R$ 138.751,48. E, fazendo 

assim ficou obstada de recuperar a diferença de R$ 3.004,51 (R$ 

9.712,61 – R$ 6.708,10). Requer, para demonstrar o seu prejuízo e obter a 

Anulação e Repetição do ICMS, a intervenção de Perito para confecção de 

Laudo em que se apure a parcela indevidamente acrescida, mês a mês, 

ano a ano, separando-a em valor pendente de pagamento [p/ Anulação] e 

valor efetivamente pago [p/ Repetição], e deduzindo a parcela 

indevidamente acrescida do valor devido, utilizando como parâmetro o 

extrato do Sistema de Conta Corrente Fiscal mantido pelo Requerido e as 

notas fiscais eletrônicas que serão juntadas pela autora ainda na fase de 

instrução. Assim, formula os seguintes pedidos: a) seja deferida Tutela de 

Urgência para que a Autora passe a utilizar como base de cálculo do ICMS 

de sua operação própria com Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC, 

o valor da operação declarada em nota fiscal eletrônica, idônea, e não o 

PMPF, sem prejuízo da redução de base de cálculo estipuladas no artigo 

35 do Capítulo XIII do Anexo V do RICMS/MT; b) citação do requerido; c) 

intimação do Parquet; d) intimações exclusivas ao advogado subscritor; e) 

utilização de todo o meio de prova admitido, desde já protestando pela 

juntada posterior de documentação e nomeação de Perito; d) declaração 

de ilegalidade da exigência de Diferença e/ou Complementação de 

Estimativa porque já houve utilização do Preço Médio Ponderado ao 

Consumidor Final – PMPF na tributação antecedente e, bem assim, 

encerrada a cadeia tributária do AEHC, até o fim da Estimativa Segmentada 

que ocorreu em 30 de abril de 2016; e) declaração de ilegalidade da 

exigência, a partir de 1º de maio de 2016 e pelo tempo que perdurar, da 

utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final divulgado em 

Ato COTEPE como substitutivo do valor da operação própria declarada em 

nota fiscal para o AEHC; f) declaração de nulidade de todo o crédito 

tributário pendente de pagamento, constituído a título de Complementação 

de Estimativa; e, em relação aos valores quitados a título de 

Complementação de Estimativa, a condenação do Requerido a Repetir o 

Indébito Tributário acrescido de correção monetária pelo IGP-DI [artigo 42 

da Lei Estadual 7.098/98] a partir do pagamento indevido (Súmula nº 162 

do Superior Tribunal de Justiça) e de juros moratórios de 1% ao mês 

[artigo 44 da Lei Estadual 7.098/98] a partir do trânsito em julgado da 

sentença [Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça]; g) declaração 

de nulidade de todo o crédito tributário pendente de pagamento, 

constituídos a partir de 1º de maio de 2016, que utilizou Preço Médio 

Ponderado ao Consumidor Final divulgado em Ato COTEPE como 

substitutivo do valor da operação declarada em nota fiscal para o AEHC; 

e, em relação aos valores quitados, a condenação do Requerido a Repetir 

o Indébito Tributário acrescido de correção monetária pelo IGP-DI [artigo 42 

da Lei Estadual 7.098/98] a partir do pagamento indevido [Súmula nº 162 

do Superior Tribunal de Justiça] e de juros moratórios de 1% ao mês 

[artigo 44 da Lei Estadual 7.098/98] a partir do trânsito em julgado da 

sentença [Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça]; h) declaração 

de inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação tributária estadual 

que passa elencar: caput do artigo 12 e o parágrafo único da Lei Estadual 

7.098/1998; caput do artigo 88 e seus §§ 1º, 2º e 3º do Capítulo II, Título III 

da Parte Geral do Decreto 2.212/2014, e o § 2º do artigo 35 do Capítulo XIII, 

do Anexo V do Decreto 2.212/2014; i) a condenação do Requerido no 

pagamento dos honorários sucumbenciais e ao ressarcimento das 

custas/taxas e demais despesas processuais. Por outro lado, em sua 

CONTESTAÇÃO, sustenta o Estado de Mato Grosso ausência de 

demonstração de estar a requerente em recuperação judicial, razão pela 

qual requer a sua intimação para demonstração dessa condição. 

Assevera que das confusas razões da Autora não é possível aferir a sua 

real situação perante o Fisco Estadual, tampouco é possível saber se a 

ação proposta está a questionar crédito tributário em fase de constituição, 

já constituído ou já inscrito em dívida ativa. Narra que dívida ativa 

regulamente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade 

e ante a ausência de impugnação especificada da requerente, tal 

presunção deve prevalecer. Ressalta ser a requerente grande devedora 

do Estado de Mato Grosso, perfazendo dívidas fiscais que chegam ao 

montante aproximado de R$ 300.000.00,00 (trezentos mil reais), razão 

pela qual a desconstituição de débitos dependeria de prova inequívoca, o 

que inocorre nos autos. Argúi, preliminarmente, inépcia da petição inicial 

por não ser o pedido certo e determinado, razão pela qual o feito deve ser 

extinto sem julgamento do mérito, pois não há individualização dos 

lançamentos que busca desconstituir. Também, no que tange ao pedido de 

repetição, assevera não estar provado o que é devido e muito menos o 

quanto é devido, pois a Autora não se preocupou de coligir aos autos 

qualquer documento que possa demonstrar de forma clara e inequívoca 

os eventuais lançamentos fiscais questionados, ou eventuais créditos 

tributários já inscritos em dívida ativa sob a fundamentação invocada, além 

de não comprovar nos autos os respectivos recolhimentos do imposto que 

diz ter feito e que considera indevido para justificar o almejado direito à 

restituição. Assevera prejuízo à defesa a ser realizada pelo Estado, pois a 

Autora quer anular todo o crédito tributário constituído de ofício a título de 

Complementação de Estimativa e aqueles em que foi utilizado como base 

de cálculo o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final divulgado em ato 

COTEPE, porém, não indica um único lançamento ou pagamento de tributo 

sob essa fundamentação, tampouco demonstra onde reside a suposta 

ilegalidade capaz de ensejar a almejada desconstituição de tais créditos. 

Afirma que a requerente, na condição de contribuinte de ICMS, fez OPÇÃO 

pelo enquadramento no Regime de Estimativa Segmentada e se manteve 

no referido regime enquanto ele existiu (30/04/2016), notadamente, por ser 

extremamente vantajoso o benefício de redução de base de cálculo que 

passava a usufruir. Ressalta a necessidade de demonstração dos 

seguintes pressupostos (art. 165 do CTN) para a comprovação do direito 

à repetição do indébito: a) ter sido pago o tributo; b) ser esse pagamento 

indevido ou maior que o devido, sem causa jurídica. No entanto, nenhum 

desses requisitos teria sido atendido pela Autora na ação proposta, razão 

pela qual, ante da ausência de comprovação do “an debeatur” e do 

"quantum debeatur", a petição inicial está em total desacordo com o que 

determina o artigo 324, CPC, segundo o qual, “o pedido deve ser certo e 

determinado”, a merecer o seu indeferimento, nos termos do que dispõe o 

artigo 330, inciso I, § 1º, II do CPC, extinguindo-se o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC. No MÉRITO 

sustenta que o cerne da questão posta na presente ação, não passa 

necessariamente pela Estimativa Segmentada e sim pela pretensão de 

afastar a utilização do PMPF – Preço Médio Ponderado Final, que é uma 

das condições impostas na legislação estadual para concessão do 
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benefício fiscal, e mesmo assim, sem atender os requisitos legais, usufruir 

do benefício fiscal de redução de base de cálculo sobre suas operações 

com Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC. Assevera que, 

diferentemente do alegado pela autora, não há uma imposição do Estado 

para utilização do regime de pauta fiscal, mas sim a faculdade atribuída ao 

produtor de etanol e açúcar de reduzir a sua carga tributária através de 

redução de base de cálculo, com intuito de fomentar a produção, previsão 

constante do §1º do art. 468. Optando o produtor pela utilização da PMPF, 

a carga tributária despencaria de 25% para cerca de 7%. Em síntese, 

aduz o Estado: - A utilização de PMPF é facultativa na medida em que a 

usina ou destilaria poderia ou não utilizar do benefício de redução de base 

de cálculo previsto artigo 63 do Anexo VIII do RICM/89, que atualmente 

está disposto no artigo 35 do Anexo V do RICMS/2014; - uso do PMPF é 

uma das condições do referido benefício, assim torna-se obrigatório 

apenas quando optar-se pela aplicação do benefício ao se apurar o 

imposto. Ao final, requer o Estado de Mato Grosso seja acolhida a 

preliminar de inépcia da petição inicial, para INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL 

da presente ação, nos termos do que dispõe o artigo 330, inciso I, § 1º, II 

do CPC, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I do CPC. No mérito, requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na presente ação, mantendo-se inalterada a 

condição para usufruir do benefício da redução da base de cálculo do 

imposto incidente sobre as operações com Álcool Etílico Hidratado 

Combustível – AEHC, bem como seja INDEFERIDO o pedido de repetição de 

indébito. A autora impugnou a contestação reiterando os termos da 

exordial ressaltando o caráter de obrigatoriedade do regime de estimativa 

e da adesão à pauta fiscal. Determinada a especificação das provas que 

as partes pretendem produzir, postulou a requerente pela produção de 

prova técnica simplificada e o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte. 

Determinou-se à autora a indicação do especialista a ser inquirido, tendo 

sido indicado o Sr. JOÃO JOSÉ AMORIM, economista. Acerca da referida 

indicação manifestou-se o Estado de Mato Grosso asseverando não ter 

provas a produzir, ratificando os termos da exordial e pugnando pela total 

improcedência dos pedidos em julgamento. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. 1. Preliminar 1.1. Inépcia da petição inicial Postula o 

requerido o acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial por não 

ser o pedido certo e determinado, diante da ausência de individualização 

dos lançamentos que a autora busca desconstituir. A preliminar não 

merece acolhimento porquanto, acaso acolhidos os pleitos iniciais, a 

individualização de valores e lançamentos é passível de perfectibilização 

em sede de liquidação de sentença, por ser a matéria discutida nos autos 

eminentemente de direito, consistente na análise da legislação tributária e 

sua compatibilidade com o sistema tributário nacional, razão pela qual, 

inicialmente, o mero cotejo das normas é suficiente à compreensão da 

viabilidade ou não dos pedidos. REJEITO, pois, a preliminar de inépcia 

arguída pelo requerido. 2. MÉRITO O imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 

interestadual e de comunicação ou comumente conhecido por ICMS está 

previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, observe: “Art. 

155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior;” Como é cediço, no atual ordenamento jurídico brasileiro, 

mormente o sistema tributário, é de competência da lei complementar a 

descrição dos normais gerais atinente às questões tributárias. Com efeito, 

estabelece o inciso III do art. 146, da nossa Carta Magna: “Art. 146. Cabe à 

lei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas 

espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes;” (destaquei) Insurge-se a parte requerente contra duas 

exigências do Fisco estadual atinentes à tributação do ICMS: a primeira 

recai sobre a exigência de diferenças ou complementação de estimativa 

durante o período em que perdurou o regime de Estimativa Simplificada, ou 

seja, até 30/04/2016; a segunda é atinente à utilização do preço médio 

ponderado final, pelo Estado de Mato Grosso, como base de cálculo do 

tributo, a partir de 01/05/2016. Assim, pleiteia a autora a declaração de 

inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da legislação supra, além 

da nulidade dos créditos tributários constituídos com base nos respectivos 

dispositivos legais: 1) Artigo 12 e o parágrafo único da Lei Estadual 

7.098/1998: “Art. 12 O valor mínimo das operações ou prestações poderá 

ser fixada em pauta expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 

Parágrafo único. Havendo discordância em relação ao valor fixado, 

caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, 

que prevalecerá como base de cálculo”. 2) caput do artigo 88 e seus §§ 

1º, 2º e 3º do Capítulo II, da Lei Estadual 7.098/1998: Seção IV Das Demais 

Disposições relativas à Base de Cálculo do Imposto Art. 88 O valor mínimo 

das operações ou prestações poderá ser fixado em pauta expedida pela 

Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda. (cf. caput do art. 12 da Lei n° 7.098/98) § 1° A pauta poderá ser 

modificada a qualquer tempo, para inclusão ou exclusão de mercadorias 

ou serviço. § 2° A pauta poderá ser aplicada em uma ou mais regiões do 

Estado, tendo em conta categorias, grupos ou setores de atividades 

econômicas e ter seu valor atualizado sempre que necessário. § 3° 

Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte 

comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como 

base de cálculo. (cf. parágrafo único do art. 12 da Lei n° 7.098/98) 3) § 2º 

do artigo 35 do Capítulo XIII, do Anexo V do Decreto 2.212/2014: Da 

Redução de Base de Cálculo em Operações com Álcool Etílico Hidratado 

Combustível – AEHC Art. 35 Fica reduzida a base de cálculo a 28% (vinte 

e oito por cento) do valor da operação interna com álcool etílico hidratado 

combustível – AEHC para o estabelecimento industrial inscrito no Cadastro 

de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 

1931-4/00, quando localizado no território matogrossense, relativamente 

ao álcool etílico hidratado combustível – AEHC produzido em Mato Grosso, 

a partir de cana-de-açúcar, também de produção mato-grossense. (cf. art. 

2° da Lei n° 7.925/2003) § 1° A fruição do benefício previsto neste artigo 

implica: I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos ou 

benefício fiscal; II – a observância do disposto no artigo 36 deste anexo. § 

2° O percentual de que trata o caput deste artigo será aplicado e utilizado 

desde que ocorra a aceitação como base de cálculo dos valores fixados 

em listas de preços mínimos e observação do preço médio móvel 660 

ponderado, divulgados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda ou Ato COTEPE, quando houver, sobre o 

qual incidirá o imposto. Pois bem. Passo, pois, à análise dos pedidos. 

Sustenta a autora que por força de uma sucessão legislativa teve seu 

regime de apuração de ICMS alterado elevando-se a alíquota e base de 

cálculo do tributo de modo extremamente prejudicial, asseverando que a 

política do Requerido na tributação do AEHC, a agride “ao utilizar da 

redução da base de cálculo para elevar a tributação a nível 

estratosférico”, não se podendo falar que seria “benefício fiscal, vez que 

não redundou em redução de imposto, ao contrário, elevou a carga do 

Álcool Hidratado Combustível deixando o Contribuinte confortavelmente 

entorpecido”. Narra que com o Decreto 2.212/2014 – novo RICMS que 

substituiu o Dec. 1944/1989 –, a ESTIMATIVA para o AEHC restou prevista 

no artigo 150 do Capítulo VI do Título III da Parte Geral, que cuida dos 

regimes de apuração e pagamento do imposto. E a redução da base de 

cálculo passou a ter disciplina nos artigos 35 e 36 do Capítulo XIII do 

Anexo V do novo RICMS/MT. Quanto ao regime de estimativa, requer seja 

declarada ilegal a exigência de Complementação de Estimativa porque já 

houve utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final divulgado 

em Ato COTEPE no antecedente e, bem assim, encerrada a cadeia 

tributária. Em defesa afirma o requerido que, na condição de contribuinte 

de ICMS, a Autora fez OPÇÃO pelo enquadramento no Regime de 

Estimativa Segmentada e se manteve no referido regime enquanto ele 

existiu (30/04/2016) por ser extremamente vantajoso o benefício de 

redução de base de cálculo que passava a usufruir. Quanto ao 

complemento da estimativa segmentada assevera ser valor cobrado 

estritamente conforme o que seria devido, podendo ser considerada uma 

antecipação do tributo pois numa comparação com a apuração normal, 

permitia-se o aproveitamento caso a estimativa fosse superior ao real. 

Aduz, exemplificando, que se atribuído por estimativa R$ 100,00, mas o 

ICMS devido real era R$ 110,00, seria exigida a diferença de R$ 10,00, 

recolhida quadrimestralmente, mas, se ocorresse o contrário, e na 

apuração constatasse somente R$ 90,00, o contribuinte poderia se 

aproveitar dos R$ 10,00 nas próximas operações. A possibilidade de 

cálculo do ICMS por estimativa é tratada pelo artigo 26, da Lei 

Complementar nº 87/96, nos seguintes termos: Art. 26. Em substituição ao 

regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá 

estabelecer: I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por 

mercadoria ou serviço dentro de determinado período; II - que o cotejo 

entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada 

operação; III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, 
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o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, 

para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de 

impugná-la e instaurar processo contraditório. § 1º Na hipótese do inciso 

III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular 

do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso 

contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao 

período ou períodos imediatamente seguintes. § 2º A inclusão de 

estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito 

passivo do cumprimento de obrigações acessórias. Assim, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

quais sejam: 1) previsão em lei estadual; 2) que, em função do porte ou 

atividade do estabelecimento, estabeleça a possibilidade de pagamento do 

ICMS em parcelas periódicas e calculado por estimativa; 3) garantia de 

impugnação administrativa do regime de estimativa; 4) previsão de 

pagamento da diferença apurada entre a escrituração regular do 

contribuinte e aquela definida por estimativa ao final do período (§ 1º, art. 

26). E, mais especificamente, por relevante ao deslinde da controvérsia, 

transcrevo o artigo 150 do Capítulo VI do Título III da Parte Geral, do 

RICMS/MT que trata do regime de estimativa segmentada para 

contribuintes com atividade de produção de álcool etílico hidratado 

combustível – AEHC e refino de açúcar, caso da autora: Art. 150 A partir 

de 1° de janeiro de 2014, para fins de aplicação do regime de estimativa 

previsto nesta subseção, em relação aos contribuintes inscritos no 

Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso com atividade de 

produção de álcool etílico hidratado combustível – AEHC e refino de 

açúcar, correspondentes às CNAE 1071-6/00, 1072-4/01 ou 1931-4/00, 

deverão ser observadas as disposições deste artigo. § 1° Ficam 

enquadrados no regime de estimativa, nas hipóteses previstas no caput 

deste preceito, os contribuintes que, em 31 de dezembro de 2013, 

estavam enquadrados no referido regime, nos termos de portaria editada 

pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda para o exercício financeiro de 2013. § 2° Os contribuintes a que 

se refere o § 1° deste preceito deverão recolher, mensalmente, a título do 

regime de estimativa de que trata esta subseção os valores fixados para 

recolhimento mensal no exercício anterior, corrigidos monetariamente, pela 

variação anual do Índice Nacional de Preço a Consumidor – INPC. § 3° Em 

decorrência do disposto no § 2° deste artigo, o valor global anual da 

estimativa, para o exercício de 2014, relativamente às operações de 

saídas internas e interestaduais de álcool etílico hidratado combustível – 

AEHC e açúcar, não poderá ser inferior a R$ 90.800.000,00 (noventa 

milhões e oitocentos mil reais). § 4° O recolhimento do valor apurado na 

forma dos §§ 2° e 3° deste preceito é condição necessária para 

manutenção do enquadramento do contribuinte, individualmente, e do 

segmento, pelo seu conjunto, no regime de estimativa de que trata este 

artigo. § 5° Sem prejuízo do disposto no § 4° deste preceito, são, também, 

condições necessárias para a manutenção do regime de estimativa de que 

trata este artigo: I – o contribuinte, individualmente, e o segmento, pelo seu 

conjunto, por sua Entidade representativa, deverão aderir ao regime de 

que trata este artigo, aceitando os valores mínimos fixados em 

consonância com o disposto nos §§ 2° e 3° deste preceito, não cabendo 

discordância, questionamentos ou reclamações quanto aos montantes 

individual e global fixados; II – os valores fixados na forma dos §§ 2° e 3° 

deste preceito são considerados como valores mínimos, devendo o 

contribuinte, individualmente, e o segmento, pelo seu conjunto, efetuar o 

respectivo recolhimento, mantendo-se adimplentes; III – ressalvadas as 

disposições da alínea b do inciso V do § 6° deste artigo, dos valores 

recolhidos em consonância com o disposto nos §§ 2° e 3°, também deste 

preceito, não cabe pedido de restituição, compensação ou transferência, 

ainda que o valor apurado seja menor, em função de eventual carga 

tributária reduzida aplicável à operação praticada. § 6° Para fins de 

encerramento da cadeia tributária, o contribuinte deverá atender o que 

segue: I – efetuar a apuração do imposto devido pelo regime de apuração 

normal, em cada mês, conforme preconizado no artigo 131 deste 

regulamento; II – apurar, mensalmente, a diferença entre o montante 

efetivamente recolhido a título do regime de estimativa segmentada, 

referente a cada mês, na forma do § 2° deste artigo, e o valor a recolher 

obtido em consonância com o inciso I deste parágrafo, relativamente ao 

mesmo mês; III – apurar o imposto considerando a carga tributária a que se 

refere o § 7° deste artigo; IV – nos dias 30 de abril, 31 de agosto e 31 de 

dezembro de cada ano, o contribuinte deverá apurar a diferença de 

estimativa a recolher do respectivo quadrimestre, mediante a comparação 

entre a soma dos valores apurados pelo regime de apuração normal, em 

cada mês do quadrimestre, na forma do inciso II deste parágrafo, e o 

montante efetivamente recolhido, no mesmo quadrimestre, a título de 

estimativa segmentada, na forma do § 2° deste artigo; V – em relação à 

diferença obtida na forma do inciso IV deste parágrafo, quando o 

respectivo valor exceder ao disposto no inciso VI, também deste 

parágrafo, se favorável ao contribuinte, aplica-se o que segue: a) será 

utilizada como crédito para dedução nas próximas apurações na forma do 

inciso IV deste parágrafo, vedada a utilização para redução do valor da 

parcela devida pelo regime de estimativa no período; b) será admitida a 

transferência do valor excedente a outro contribuinte enquadrado no 

regime de estimativa de que trata este artigo, exclusivamente, em função 

de eventual carga tributária reduzida aplicável à operação praticada, 

desde que: 1) a transferência seja efetivada mediante a emissão de Nota 

Fiscal Eletrônica – NF-e para destinatário, indicado pela respectiva 

Entidade representativa do segmento, que apresentar valor a recolher 

excedente ao montante individualmente fixado, dentro do mesmo exercício 

financeiro em que for apurado o excesso; 2) a compensação seja 

efetuada na escrituração fiscal digital do destinatário, dentro do mesmo 

exercício, facultado o disposto nos itens 3 e 4 desta alínea, e não implique 

redução do valor global pré-fixado na forma dos §§ 2° e 3° deste artigo, 

ficando vedadas a compensação: 2.1) ou restituição de excesso não 

transferido ou não compensado no exercício correspondente; 2.2) 

mediante recomposição da carga tributária ou a desistência do regime de 

que trata este artigo; Já quanto à base de cálculo, a Lei estadual n. 

7.098/98 trouxe a previsão no sentido da possibilidade de estipulação do 

valor mínimo da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal. 

Vejamos: Art. 12 O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser 

fixada em pauta expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 

Parágrafo único. Havendo discordância em relação ao valor fixado, 

caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, 

que prevalecerá como base de cálculo. Seção IV Das Demais Disposições 

relativas à Base de Cálculo do Imposto Art. 88 O valor mínimo das 

operações ou prestações poderá ser fixado em pauta expedida pela 

Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda. (cf. caput do art. 12 da Lei n° 7.098/98) § 1° A pauta poderá ser 

modificada a qualquer tempo, para inclusão ou exclusão de mercadorias 

ou serviço. § 2° A pauta poderá ser aplicada em uma ou mais regiões do 

Estado, tendo em conta categorias, grupos ou setores de atividades 

econômicas e ter seu valor atualizado sempre que necessário. § 3° 

Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte 

comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como 

base de cálculo. (cf. parágrafo único do art. 12 da Lei n° 7.098/98) A 

redução da base de cálculo veio estipulada nos artigos 35 e 36 do 

RICMS/MT, que a condiciona referida diminuição à aceitação dos valores 

fixados em lista de preços mínimos e observação do preço médio móvel 

ponderado. Veja-se: “Art. 35 Fica reduzida a base de cálculo a 28% (vinte 

e oito por cento) do valor da operação interna com álcool etílico hidratado 

combustível - AEHC para o ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL inscrito no 

Cadastro de Contribuintes do Estado, enquadrado na CNAE 1071-6/00, 

1072-4/01 ou 1931-4/00, quando localizado no território mato-grossense, 

relativamente ao álcool etílico hidratado combustível - AEHC produzido em 

Mato Grosso, a partir de matéria-prima também de produção 

mato-grossense. (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003) § 1° A fruição do 

benefício previsto neste artigo implica: I – a renúncia ao aproveitamento de 

quaisquer créditos ou benefício fiscal; II – a observância do disposto no 

artigo 36 deste anexo. § 2° O percentual de que trata o caput deste artigo 

será aplicado e utilizado desde que ocorra a aceitação como base de 

cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos e observação do 

preço médio móvel ponderado, divulgados pela Secretaria Adjunta da 

Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda ou Ato COTEPE, 

quando houver, sobre o qual incidirá o imposto. § 3° O valor da operação 

própria deverá ser inferior a 80% do preço médio ponderado consumidor 

final – PMPF. (Revogado pelo Dec. 779/2016) “Art. 36 Na operação interna, 

fica reduzida a 14% (quatorze por cento) do respectivo valor, a base de 

cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária incidente sobre o 

álcool etílico hidratado combustível - AEHC, produzido em Mato Grosso, a 

partir de matéria-prima de produção mato-grossense, e originado de 

estabelecimento industrial localizado no território estadual, inscrito no 

Cadastro de Contribuintes do Estado e enquadrado na CNAE 1071-6/00, 

1072-4/01 ou 1931-4/00, desde que a operação própria interna tenha sido 

promovida ao abrigo do disposto no artigo 35 deste anexo. (cf. art. 2° da 
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Lei n° 7.925/2003) § 1° Para fins do disposto neste artigo, cabe ao 

estabelecimento DESTINATÁRIO efetuar, antes do início do trânsito da 

mercadoria, o recolhimento do ICMS devido a título de substituição 

tributária, determinado pela aplicação da alíquota vigente sobre a base de 

cálculo reduzida na forma do caput deste preceito e apurada com 

observância do estatuído no § 3° também deste artigo. § 1°-A Em 

substituição à forma de recolhimento do imposto prevista no § 1° deste 

artigo, o estabelecimento DESTINATÁRIO poderá ser credenciado como 

substituto tributário junto à Secretaria de Estado de Fazenda para efetuar 

a apuração e o recolhimento mensal do ICMS devido a título de substituição 

tributária, observado o disposto nesse capítulo e em normas 

complementares. § 2° Ficam vedadas, para fins da fruição do benefício 

previsto neste artigo: I – a sua cumulatividade com qualquer outro crédito 

ou benefício; II – a sua fruição no caso de operações inidôneas ou 

irregulares ou quando não for observado o disposto nos artigos 13 e 14 

das disposições permanentes; III – a dedução no valor determinado na 

forma deste artigo do valor do imposto referente à operação própria do 

remetente. § 3° A aplicação do percentual de que trata o caput deste 

preceito implica: I – a aceitação, para os fins deste artigo, da base de 

cálculo segundo os valores fixados em listas de preços mínimos ou preço 

médio móvel ponderado, divulgados pela Secretaria Adjunta da Receita 

Pública da Secretaria de Estado de Fazenda ou Ato COTEPE, quando 

houver, sobre o qual incidirá o imposto; II – a tributação simplificada, cuja 

determinação do ICMS devido a título de substituição tributária é realizada 

de modo direto e sem dedução do ICMS devido sobre a operação própria 

do respectivo remetente. § 4° (revogado) (Revogado pelo Dec. 582/2016, 

efeitos a partir de 1°/05/2016) § 5° O recolhimento de que trata este artigo 

é condição indispensável ao encerramento da cadeia tributária pertinente 

a operação interna ORIGINADA na forma do artigo 35 deste anexo. Notas: 

1. Vigência por PRAZO INDETERMINADO, exceto em relação ao disposto 

no § 4° deste artigo. 2. Em relação às operações interestaduais, v. artigo 

8° do Anexo VI deste regulamento.”. À luz de tais dispositivos, importa 

verificar se se a legislação estadual está em consonância com as normas 

que regem o sistema tributário nacional. E nesse sentido, verifica-se que a 

estipulação do regime de estimativa, com todas suas nuances ocorreu por 

meio de Decreto, qual seja, Regulamento do ICMS no Estado de Mato 

Grosso, Decreto n. 2.212/2014, publicado no DOE de 20/03/2014, 

Suplemento, p. 1 a 235, de lavra do Governador do Estado de Mato 

Grosso. O regime de estimativa não veio previsto, repita-se, na Lei 

Estadual que trata do ICMS, mas sim em seu regulamento, o que permite a 

ilação de que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola o arquétipo 

normativo delimitado na Lei Complementar nº 87/96, mesmo porque o 

regulamento além de estipular regras para o regime de estimativa, tratou 

da redução da base de cálculo do tributo, condicionando-a à aceitação 

dos valores estipulados em pauta fiscal/ lista de preços mínimos. Como é 

cediço, a atividade de tributação é regida pelo princípio da estrita 

legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem 

ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese 

dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi 

fixada por norma infra legal, qual seja, o Decreto n° 2.212/2014. Essa 

fixação em discordância com a legalidade estrita torna possível a nulidade 

de todo o regime de cobrança fulcrado nas normas tidas por ilegais. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso se manifestou, senão vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS - REGIME 

DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS 

ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE E 

ILEGALIDADE DOS ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE 

ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE 

DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS – 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM 

TODOS SEUS TERMOS. 1 – Há de ser rejeitada a preliminar de carência de 

ação, por ausência de interesse processual, porque se o ato normativo 

produziu efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando 

direitos subjetivos – como ocorreu com edição do Decreto 2.734/2010 –, 

há que se admitir processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 

Ressalte-se, ainda mais, que a inconstitucionalidade foi arguida pelos 

impetrantes na forma incidental, não dando azo ao exame abstrato da 

norma, o que, por si só, afasta a tese de que o mandado de segurança foi 

impetrado contra lei em tese. 2 - Apesar de a autorização para a cobrança 

por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal 

atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade 

tributária, segundo a qual elementos típicos do tributo devem ser 

estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese telada, 

tendo em vista que a cobrança se deu com base em disposições contidas 

em Decreto – Decreto 2.734/2010. 3 – Uma vez reconhecida a ilegalidade 

do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais, a 

nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via 

mandamental, é medida que se impõe”. (ReeNec 156691/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME 

DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E 

ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA 

TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – 

LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS 

DÉBITOS LANÇADOS – SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver 

autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja 

regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao 

arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os 

elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido 

estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de 

cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3º, II) foi fixada por 

norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010. O reconhecimento da 

ilegalidade do regime de cobrança induz a declaração de nulidade dos 

débitos, cujos cálculos foram apresentados na ação mandamental”. (TJMT 

– ReeNec, 37566/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no 

DJE 27/01/2014). Peço especial atenção para a parte final da 

jurisprudência transcrita que se refere à ilegalidade do REGIME DE 

COBRANÇA. Nesse mesmo sentido decidiu o Colendo Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o RE 632.265 em que se discutiu a possibilidade de se 

disciplinar por meio de decreto forma de recolhimento de tributo diversa do 

que prevê a Lei Complementar 87/96, restando fixada a seguinte tese: 

“somente lei em sentido formal pode instituir um regime de recolhimento de 

ICMS por estimativa”. Sem maiores digressões acerca do princípio da 

legalidade estrita, entendo, contudo, que o eventual acolhimento dos 

pedidos formulados pela autora levaria invariavelmente à ofensa aos 

princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes. Explico. Em 

que pese a extensa indicação da evolução legislativa quanto à tributação 

do ICMS por meio de Decretos e Portarias e o nítido inconformismo da 

requerente quanto à carga tributária, os pedidos deduzidos na exordial 

não recaem sobre a totalidade do regime de estimativa segmentada ou 

sobre a totalidade do regime que instituiu a pauta fiscal, mas tão somente 

quanto à cobrança de complementação de Estimativa ao argumento de que 

em razão de já ter havido a utilização do Preço Médio Ponderado ao 

Consumidor Final divulgado em Ato COTEPE “no antecedente”, haveria o 

encerramento da cadeia tributária e, quanto à pauta fiscal em si, no 

período subsequente, pretende o seu afastamento, mas a manutenção 

das alíquotas reduzidas que decorrem da adoção da lista de preços 

mínimos. Vê-se não recair o inconformismo na totalidade da tributação 

fulcrada em ato que reputa ilegal, mas em apenas parte dela, qual seja, a 

complementação de estimativa ou utilização de pauta fiscal como 

condicionante para redução de alíquotas. É irrelevante o fato de ser ou 

não a redução da alíquota um benefício fiscal porquanto in casu importa a 

compreensão de que o acolhimento dos pedidos da exordial, tal qual 

formulados, levaria ao surgimento de um regime especial de tributação, 

exclusivo para a requerente, a privilegiá-la, em detrimento dos demais 

contribuintes, incorrendo em ofensa ao princípio da isonomia. Entendo, por 

conseguinte, não ser possível pinçar de um regime apenas os dispositivos 

desfavoráveis e, estando o magistrado adstrito aos limites do pedido, o 

princípio da separação de poderes e de isonomia fiscal figuram como 

óbices aos pleitos. Quanto à utilização do regime de pauta fiscal, a autora 

não requer o seu afastamento integral, mas sim, que se afaste os valores 

estabelecidos por meio de pauta fiscal, mantendo-se a redução de base 

de cálculo, o que pela norma de regência é expressamente vinculado à 

adesão aos valores estabelecidos na pauta. Em que pese asseverar a 

requerente que a adesão do regime de pauta fiscal é obrigatória e que não 

constituiria benefício fiscal, a sistemática de tributação prevista na 

legislação revela outra conclusão não tendo sido demonstrada, outrossim, 

nos presentes autos, a obrigatoriedade do regime, pois há expressa 

previsão legal no sentido da possibilidade de instauração de contraditório, 
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conforme § 3º, do art. 88, da Lei 7.098/98 e § 2º, do art. 35, do RICMS/MT. 

Requer-se, portanto, a exclusão da condicionante de utilização da pauta 

fiscal para que se usufrua da redução da base de cálculo, o que levaria à 

adoção de um regime diferenciado a representar incentivo fiscal, em que a 

requerente poderia utilizar-se de 28% do valor da operação real – não 

sujeito à pauta fiscal - como base de cálculo. No entanto, o resultado 

deveria ser a não aplicação de todo o regime, o que levaria 

invariavelmente à adoção da tributação normal do ICMS – base de cálculo 

integral e alíquota de 25% - e não apenas a exclusão de um de seus 

critérios, sob pena de tornar-se o julgador verdadeiro órgão legiferante, o 

que é vedado à luz da CF/88, art. 2º. Nesse sentido, colho o 

posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido da 

impossibilidade de, em regime alternativo e opcional para apuração do 

tributo, se manter o benefício sem a devida contrapartida esperada pelas 

autoridades fiscais, sob pena de extensão indevida dele. O STF, ao 

apreciar matéria similar, no RE 602890 estabeleceu importantes premissas 

acerca da redução da base de cálculo do tributo, estipulando a existência 

de diferenças entre redução de base de cálculo e isenção, asseverando 

que a imposição de renúncia de todo o crédito fiscal na hipótese de 

redução de base de cálculo é ilegítima. E M E N T A: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – ICMS – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS – REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA – 

VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA 

DE INSUMOS TRIBUTADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE O 

JUDICIÁRIO, ATUANDO COMO LEGISLADOR POSITIVO, ESTABELECER, DE 

MODO INOVADOR, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO PRÓPRIO, 

MODALIDADE DE APROVEITAMENTO DOS REFERIDOS CRÉDITOS 

DIVERSA DA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES 

FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. (RE 602890 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE 

MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-058 DIVULG 24-03-2014 PUBLIC 25-03-2014) Com efeito, a 

controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI 1.502-MC/DF, Rel. Min. 

ILMAR GALVÃO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim 

ementado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS ICM 

Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS 

CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS 

RELATIVOS A ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DA ISONOMIA, DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA 

TRIBUTÁRIA ESTADUAL. REQUERIMENTO DE CAUTELAR. Dispositivo que, 

ao revés, se limita a estabelecer compensação automática para a redução 

da carga tributária operada por efeito da cláusula anterior, como parte do 

sistema simplificado de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre 

as operações sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema 

idealizado e posto à livre opção do contribuinte. Assim, eventual 

suspensão de sua vigência valeria pela conversão do referido sistema em 

simples incentivo fiscal não objetivado pelos diplomas normativos sob 

enfoque, transformado, por esse modo, o Supremo Tribunal Federal em 

legislador positivo, papel que lhe é vedado desempenhar nas ações da 

espécie Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os 

fundamentos da inicial. Cautelar indeferida. ” No entanto, vinculado ao 

princípio de adstrição do provimento jurisdicional ao quanto pleiteado pela 

parte, é vedado a esta magistrada outorgar para além do pleiteado, mesmo 

porque, no presente caso, por expressa manifestação da autora, não está 

dentre as pretensões da requerente a declaração de ilegalidade de todo o 

regime tributário, mas apenas de parte dele – o que representaria 

benefício fiscal -, razão pela qual os pedidos contidos na exordial não 

merecem acolhimento. DISPOSITIVO Ante ao exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO com pedido de tutela de urgência 

proposta por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento do valor atribuído à 

causa. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

P.R. I. C. São José do Rio Claro/MT, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000370-79.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI WENGRAT (AUTOR(A))

ZOLDI WENGRAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FERRETTI OAB - MT27529/A (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO OAB - MT26998/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KENGO SAITO (REU)

GILMAR DA SILVA (REU)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento 

do mandado, através de guia emitida no Site do Tribunal de 

Justiça>Emissão de Guias Online, conforme artigo 716-D da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-82.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AVELINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1000730-82.2018.8.11.0033. 

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA Processo nº 

1000730-82.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / Aposentadoria 

por Idade Rural Requerente: Maria Avelina de Oliveira Advogados: Claudia 

dos Santos Oliveira Gilmar Luiz Zanatta Requerido: Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS Data e horário: Quarta-feira, 04 de Março de 2020, 

às 09h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Luis Felipe Lara de Souza 

Advogados: Claudia dos Santos Oliveira Gilmar Luiz Zanatta Requerente: 

Maria Avelina de Oliveira Testemunha(s): (i) Arnaldo Francisco da Costa 

[CIRG nº 1818343-3 SSP/MT, CPF nº 413.575.909-20]; (ii) Edemar José 

Ferreira [CIRG nº 0658245-1 SSP/MT, CPF nº 468.439.571-53] (iii) Maria do 

Carmo Costa [CIRG 779391 SSP/MT, CPF nº 846.184.261-87] 

OCORRÊNCIAS Feito o pregão e declarada aberta a audiência, foi 

constatada a presença das pessoas supra. Deu-se início a solenidade 

processual, e então, realizou a oitiva da(s) testemunha(s) (i) Arnaldo 

Francisco da Costa, (ii) Edemar José Ferreira e (iii) Maria do Carmo Costa, 

tudo gravado em áudio e vídeo CD-R, conforme termo de entrega, anexo. 

DELIBERAÇÕES Em seguida o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte 

decisão: “sentença – Com Resolução do Mérito – Procedência – [10219] 

Vistos etc. 1. Trata-se de ação para concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, movida por MARIA 

AVELINA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. A autora busca o reconhecimento judicial de todo 

tempo trabalhado nas atividades rural e urbana e, por tais sintéticas 

razões, requereu a condenação do INSS a implantar em seu favor o 

benefício da aposentadoria por idade. Contestação apresentada por meio 

do Id. 16954635. Impugnação à contestação juntada conforme Id. 

21616424. Decisão saneando o feito (Id. 26728154). Audiência de 

Instrução realizada nesta data, oportunidade em que colheu-se o 

depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas arroladas pela 

parte autora. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Trata-se de 

Ação Previdenciária objetivando a concessão do benefício previdenciário 

da aposentadoria por idade. O benefício de aposentadoria rural por idade 

encontra previsão no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, senão vejamos: ‘Art. 

48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.’ Dispõe o artigo 143 da Lei 
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nº 8.213/1991, o seguinte: ‘O trabalhador rural ora enquadrado como 

segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da 

alínea ‘a’ do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 

quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício.’ Infere-se da leitura 

dos comandos insertos nesses preceitos legais que para a concessão da 

aposentadoria por idade de trabalhador rural são necessários os 

seguintes requisitos: contar com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido. Ademais, a concessão do referido benefício 

independe do recolhimento de contribuição previdenciária, a teor do art. 

26, III, c/c art. 39, ambos da Lei 8.213/1991. Todavia, quanto ao tempo de 

exercício de atividade rural, exige-se início razoável de prova material, 

corroborável por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, 

prova meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força 

maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, Súmulas 149 e 27 

do STJ). Cumpre anotar que o início de prova material exigido pelo § 3º do 

artigo 55 da Lei nº 8.213/91 não significa que o segurado deverá 

demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o 

exercício de atividade na condição de rurícola, pois isto importaria em se 

exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, 

sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do 

labor rural. Entretanto, o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 

11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou mista), hipótese em que os 

trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano para 

cumprimento da carência. Vejamos: ‘Art. 48.(...) (...) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.’ O STJ, ao 

julgar o REsp 1.788.404/PR (Tema 1.007), sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, definiu a seguinte tese: ‘O tempo de serviço rural, ainda que 

remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for 

a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo. Julgamento em 22/03/2019, publicação em 

04/09/2019.’ Pois bem. A autora nasceu em 01/01/1958, portanto, com 60 

(sessenta) anos no ano de 2018. Verifica-se que o tempo urbano da 

autora diz respeito aos períodos constantes no CNIS (Id 16394650): 

01/02/1987 a 12/1987; 01/11/1991 a 30/03/1992; 03/05/1993 a 29/06/1994; 

e 02/05/1995 a 21/01/1998, sendo, portando, o seu tempo de contribuição 

de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias, ou seja, 61 (sessenta e 

um) meses e 14 (catorze) dias. Já no que tange ao tempo rural, a prova 

documental nos autos serve de início de prova material do labor rurícola, 

notadamente, Certidão de Casamento (1976), Carteira de Sócia do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Maringá – MT (2007), 

Declaração de Exercício de Atividade Rural (2018), recibos de 

pagamentos de mensalidade Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova 

Maringá – MT (2008), Certidão de Óbito da filha (2010), Nota de compra de 

insumos agropecuários (2013 e 2014), Contrato de Prestação de Serviços 

Rurais (2013), Comunicação de Vacina (2015, 2016 e 2017), Contrato de 

Compra e Venda de Imóvel Rural (2016). Ademais, o testemunho colhido 

em juízo na audiência de instrução é firme em corroborar a prova material, 

uma vez que informou ter a parte autora desempenhado labor rural no 

período de carência exigido. Como dito alhures, a carência legalmente 

exigida, considerada a data em que implementada a idade, é de 180 meses 

(art. 142, Lei nº 8.213/91). Dessa forma, considerando o conjunto de 

prova documental e testemunhal demonstram que a autora exerceu 

atividade rural no período indicado na inicial (2007 a 2018), que somados 

ao período de trabalho urbano, bem como a idade da autora, acarreta na 

concessão de aposentadoria por idade híbrida, com fundamento no artigo 

48, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na 

ação para ordenar ao instituto requerido que conceda à requerente o 

benefício previdenciário da aposentadoria por idade híbrida no importe de 

01 (um) salário mínimo, com termo inicial de pagamento a data do 

requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, 

corrigido monetariamente e com juros legais nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. NOME DA SEGURADA: MARIA AVELINA DE 

OLIVEIRA; BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por Idade Hibrida; 

DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 04/09/2018 – (Id. 16394641); DATA DO 

INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 dias, a contar da data da intimação desta; 

Isento o instituto demandado do pagamento de custas e despesas 

processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, § 1º), contudo, condeno-o ao 

pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora, verba 

essa que, a teor da Súmula 111 do STJ, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre as prestações em atraso até a data da prolação desta sentença. 

Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que 

estabelece o artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil de 2015, uma 

vez que a condenação não excede o valor correspondente a 100 salários 

mínimos. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa, inclusive, na distribuição. Publicada em audiência. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes. Do que, para 

constar, eu, Francisco Benedito Ferreira da Silva, assessor de gabinete, o 

digitei. AUTOR(A): MARIA AVELINA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 6 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16498 Nr: 1570-32.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON JORGE RAMOS - 

OAB:209.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26412 Nr: 285-62.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1176-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA STEFANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc. 1. (...) 2. (...) 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c arts. 

513 e 771, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais e verba honorária. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Expeçam-se os alvarás para transferência dos 

valores depositados judicialmente, sendo: (a) R$ 1.000,00 (um mil reais) 

em favor do patrono da parte executada, conforme conta bancária 

informada à fl. 193 e (b) o valor remanescente, ou seja, R$ 3.401,70 (três 

mil quatrocentos e um reais e setenta centavos), em favor do exequente, 

conforme conta bancária informada à fl. 193-verso. b) Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se 

estes autos, com as anotações, providências e baixas de estilo. Publicada 

com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 90265 Nr: 157-90.2020.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GOMES BARRETO - 

OAB:OAB 25614, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

(dezenove) de junho de 2020, às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia (fl. 6) comuns a 

defesa (fl. 100).

Em se tratando de testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta 

Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo deprecado, 

instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na CNGC, com 

prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensora Dativa.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente, em obediência às 

Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, de 18 de março e 30 de abril de 2020 

(instituiu o teletrabalho como medida de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 [Novo Coronavírus]).

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1358 Nr: 1878-68.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB:OAB/MT 5714

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os executados, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze)

dias, manifestar-se sobre o pedido de inclusão no feito da empresa

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Alternative Assets I, na qualidade de cessionária dos créditos do

exequente (fls. 180/204 e 205/268).

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem

os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente, em obediência

às Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, de 18 de março e 30 de abril de 2020 

(instituiu o

teletrabalho como medida de prevenção no contágio pelo COVID-19 [Novo 

Coronavírus]).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 27-38.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o executado, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias,

manifestar-se sobre o pedido de inclusão no feito da empresa Fundo

de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Alternative Assets I, na qualidade de cessionária dos créditos do

exequente (fls. 272/295 e 296/361).

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem

os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente, em obediência

às Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, de 18 de março e 30 de abril de 2020 

(instituiu o

teletrabalho como medida de prevenção no contágio pelo COVID-19 [Novo 

Coronavírus]).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000370-79.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI WENGRAT (AUTOR(A))

ZOLDI WENGRAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FERRETTI OAB - MT27529/A (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO OAB - MT26998/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KENGO SAITO (REU)

GILMAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000370-79.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Interdito 

Proibitório Autor: Zoldi Wengrat e Rudi Wengrat Réus: Francisco Kengo 

Saito Gilmar da Silva Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO ajuizada por ZOLDO WENGRAT e RUDI WENGRAT em face 

de FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA, objetivando, 

liminarmente, sua manutenção no imóvel rural denominado “Fazenda 

Brasiliana”, parte da “Gleba Pontal”, com área de 254,10 hectares, situado 

no Município de Nova Maringá/MT. A parte autora assim sumariou a 

questão fática: “Os Autores são proprietários de uma área de terra com 

254,10 ha (duzentos e cinquenta e quatro virgula dez hectares), 

denominada FAZENDA BRASILIANA, parte da GLEBA PONTAL, atualmente 

situada na localidade de Brianorte em Nova Maringá/MT, antigamente 

pertencente ao município de São José do Rio Claro/MT. O dito imóvel rural 

foi adquirido em 25/06/2018, por meio de Escritura Pública de Compra e 

Venda, translado de fls. 05 a 07 no Livro 00165 -E do Serviço Registral de 

Tupãssi/PR, tendo o seguinte encaminhamento: ‘O MP1, marco de madeira 

de lei, encontra -se cravado em terra de cultura, em comum com o lote nº 

06, seguindo no rumo 01°00"SW, limitando com o lote nº 06, aos 2.250,00 

metros, encontra -se o Córrego do Macuco, que corre para dentro do lote, 
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aos 2.385,00 metros, outro córrego também correndo para dentro do lote e 

aos 4.200,00 metros, encontra -se o MP2. Deste segue no rumo magnético 

de 73°30'NE, limitando -se com parte do lote nº 08, aos 630,00 metros 

encontra -se o MP3. Deste segue no rumo magnético de 01º00'NE, 

limitando -se com parte do lote nº 08; aos 950,00 metros, encontra -se um 

córrego saindo do lote, aos 1.260,00 metros, outro córrego saindo do lote; 

aos 1.410,00 metros encontra -se o Córrego Macuco, saindo do lote aos 

4.100,00 metros, encontra -se o MP4, que se encontra cravado às 

margens direitas do Córrego do Cateto e, por este acima, até encontrar o 

MP1, o qual foi o nosso ponto de partida. Imóvel esse havido pelos 

outorgantes vendedores por força do registro nº 003 na matrícula nº 452, 

do 1ª Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT. Cadastrado junto ao INCRA 901.172.112.712 -0, e NIRF 

2.655.815 - 7.’ Imediatamente após a concretização do negócio os Autores 

tomaram posse do imóvel, mantendo -a continuamente até então, de forma 

mansa e pacífica, não tendo encontrado qualquer impedimento judicial ou 

extrajudicial que indicassem que tal área pertencesse a outrem. Posse 

esta que já vinha sendo exercida pelos antigos proprietários, Sr. 

Valdomiro Sommerfeld, e sua esposa, Sra., Anilda Marte Sell Sommerfeld, 

desde o ano de 2004, embora a escritura tenha sido lavrada somente em 

2007. A posse exercida pelos antigos proprietários, também sempre de 

forma mansa e pacífica, desde a aquisição em 2004 , até a transferência 

aos compradores (Sr. Rudi Wengrat e Sra. Zoldi Wengrat), ora autores, 

aperfeiçoada em 25/06/2018 . Oportuno salientar que, no ato da aquisição 

do bem pelos antigos proprietários (Sr. Valdomiro e espo sa Anilda), as 

confrontações foram devidamente medidas e confirmadas pelo agrimensor 

Osvair João Sambugari, CFT nº: 1205227393, certificando o direito à 

posse legítima sobre a área. Ocorre, Excelência, que recentemente, desde 

início de março de 2020, os Demandados ameaçam praticar esbulho 

possessório em grande parte da área de terra dos Autores, inclusive, 

ameaçam fazer a abertura de uma estrada dentro terra. Além disso, na 

intenção de molestar e turbar posse, os Demandados tiveram a audácia de 

manipularem e fazerem uso da Policia Militar de Brianorte, pois em 06 de 

março de 2020 , o Requerido GILMAR DA SILVA, funcionário da fazenda 

Saito, e a mando de seu empregador FRANCISCO KENGO SAITO, também 

ora Requerido, registrou boletim de ocorrência junto ao Núcleo da Polícia 

Militar de Brianorte, alegando que os Autores estariam desmatando área 

de mata dentro da fazenda Saito, (BO nº: 2020.68185 – que deflagrou 

Inquérito Policial 18/2020, autos nº 128.4.2020.8160). Com efeito, tal 

informação é absoluta inverdade, eis que os Requerentes realizavam 

limpeza da área de terra que adquiriram, demonstrando o exercício de seu 

direito possessório sobre o imóvel. Tanto é prova de que a posse jamais 

foi exercida pelo Requerido Francisco Saitto, pois o próprio gerente da 

fazenda Saito, Sr. Gilmar da Silva, em sua narrativa no Boletim de 

Ocorrência nº: 2020.68185, confessa perante a autoridade policial, ‘que a 

vários dias uma máquina vem trabalhando desmatando uma área de mata 

próximo a propriedade, que o declarante então avisou o senhor Alexandre 

Saito sobre o fato, que o senhor Alexandre Saito solicitou a empresa 

BioFlora a verificação de onde estava ocorrendo o referido 

desmatamento, que após a verificação a empresa informou que a máquina 

em questão estava desmatando a área de mata dentro da fazenda Saito.’ 

‘grifei’. Gilmar também admite que teria notado a presença da máquina ‘há 

cerca de 03 meses (...).’, consoante Termo de Depoimento nº: 143/2020 

nos autos do referido IP. O depoimento nº 140/2020 nos autos do IP, do 

policial militar Flávio Abreu Rocha, confirma que Gilmar disse que a 

máquina estava desmatando uma área próxima à propriedade, e não 

dentro da fazenda Saito, in verbis : ‘QUE o Senhor Gilmar da Silva, 

funcionário da Fazenda Saito compareceu na Unidade Policial do Distrito 

de Brianorte, informando que há dias uma máquina vem trabalhando e 

desmatando uma área de mata próximo a propriedade (Fazenda Saito); 

QUE Gilmar ainda relatou que avisou o senhor Alexandre Saíto sobre o 

fato, o qual solicitou a empresa BioFlora que verificasse onde estava 

ocorrendo o referido desmatamento (...)’; Ou seja, os requeridos sabiam 

que a máquina estava enleirando a propriedade dos Autores, no entanto, 

criaram uma história falaciosa, apresentando um mapa absolutamente 

apócrifo, o que induziu a autoridade policial a pensar que havia pratica de 

crime ambiental, supostamente, dentro da fazenda Saito. Ademais, é 

flagrante a falta de convicção dos Requeridos se o desmate estaria 

ocorrendo dentro de sua suposta área ou não, visto que tiveram que 

contratar uma empresa particular, obviamente paga pelos mesmos, para 

que lhe informasse se a área em desmatamento estaria ou não dentro de 

sua área de terras. Evidentemente que a contratação da empresa 

particular (BioFlora - Consultoria e Projetos Agroflorestais e Ambientais), 

teve como objetivo iludir a Polícia Militar, pois foi paga pelo próprio 

requerido, para elaborar um novo mapa da Fazenda Saito (terra 

confrontante) cuja posse é exercida pelo Requerido Francisco Saito, 

sobrepondo as novas linhas divisórias sobre o imóvel na posse dos 

Autores. Acabou que a PM de Brianorte, com absoluto equívoco e na 

preocupação de suposto dano ambiental, veio a intervier na atividade de 

limpeza que vinha sendo realizada pelo Autor em sua propriedade, no 

absoluto exercício possessório. Ora, não há nenhuma liminar possessória, 

tampouco compete a autoridade policial analisar e formar conclusões 

acerca de documentos que exigem análise técnica idônea, e pior que isso, 

foi terem atuado apenas supondo uma invasão, sem qualquer tipo de 

violência. Reitera-se com destaque, que os mapas apresentados pelos 

Requeridos à PM são pífios, e não passa m de reproduções que 

desrespeita m as linhas limítrofes e encaminhamentos do imóvel dos 

Requerentes, conforme inclusive constam no mapa original da Gleba 

Pontal. De qualquer sorte, sequer haveria a necessidade de informações 

técnicas, bastava que tivessem observado a imagem do satélite constante 

no mapa apresentado pelos próprios Réus no referido IP, em que a área 

dos Autores se encontra muito bem definida em relação às terras 

lindeiras, constatando-se, facilmente, que os Demandados deslocam a 

divisa, avançando - a sobre a posse dos Autores. E não para por aí 

Exa.ª., o pior ainda está por vir, já se tomou conhecimento que os 

Demandados estão prestes a procederem na invasão da terra dos 

Autores, afim de abrir uma nova estrada como marco de nova divisa, 

apropriando-se, ilicitamente, de bem alheio. Inclusive, sabe-se que já estão 

providenciando o maquinário para concretizar a invasão a realizar a 

abertura da nova estrada. Na verdade, o que de fato pretende o 

Requerido Francisco, é apossar-se de bem imóvel alheio, caso que se 

acha que tem direito, deve fazer por meio da demanda possessória 

adequada, e não por meio de invasão. Assim, a cada dia que passa a 

animosidade só aumenta entre as partes, bem como as ameaças de 

invasão iminente sobre a propriedade dos Autores, sendo que todas as 

tentativas amigáveis para resolver o impasse restaram inexitosas.” (Id. 

31215522 – Pág. 1/4) (grifos e negritos no original). Diante disso, pugnam 

pela expedição de mandado proibitório, abstendo-se os requeridos de 

praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse exercida pelos 

autores na área indicada na exordial. Atendendo determinação judicial (Id. 

312119657), os autores procederam ao recolhimento das custas e 

despesas processuais correspondentes à distribuição (Id. 31270253 e Id. 

31269788). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Inicialmente, 

destaco que, a teor do disposto no artigo 568 do CPC, aplica-se ao 

interdito proibitório o disposto na Seção II do Capítulo III, que trata da 

Manutenção e Reintegração de Posse. Pois bem. O Código de Processo 

Civil, especificamente em seu artigo 560, prescreve que o possuidor tem o 

direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado à 

posse em caso de esbulho. Os requisitos necessários para a manutenção 

de posse encontram-se previstos no artigo 561 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do 

esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Em um juízo 

de sumária cognição, típico desta quadra processual, não vislumbro a 

presença (cumulada) dos requisitos aptos a conceder o provimento 

antecipatório vindicado na petição inicial. As declarações de Ids. 

31215539, Id. 31216292 e Id. 31216293, por si só, não comprovam que o 

imóvel supostamente esbulhado estava na posse dos autores. 

C o r r o b o r a d o  a  i s s o ,  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  n º 

1000278-04.2020.8.11.0033, em trâmite nesta Vara, restou deferido o 

pedido liminar ao ora requerido Francisco Kengo Saito para determinar aos 

ora autores a abstenção da prática de atos de turbação ou esbulho contra 

si, até o julgamento definitivo da lide, referente ao mesmo imóvel rural 

pretendido nestes autos, diante da comprovação dos requisitos 

essenciais. Ademais, não restou configurada a turbação, valendo-se os 

requerentes de prova juntada nos autos alhures mencionados, 

especificamente Boletim de Ocorrência, onde o requerido Gilmar da Silva 

relata a ocorrência de desmatamento, o qual, posteriormente, restou 

concluído estar sendo realizado dentro da área que tem como possuidor o 

requerido Francisco Kengo Saito. 3. INDEFIRO, por isso, o pedido de 

medida liminar vindicado na petição inicial. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: (a) Citem-se e intimem-se os 

requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar 
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contestação (CPC/2015, art. 564, parágrafo único), consignando no 

mandado a advertência constante do artigo 344 do Código de Processo 

Civil de 2015. (b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) dos autores. 

Cumpra-se, com urgência. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000503-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000503-92.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Reparação Civil 

de Danos Morais e Materiais Requerente: Bruna Nayara dos Santos 

Almeida Requerido: Município de São José do Rio Claro DECISÃO – 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BRUNA NAYARA DOS 

SANTOS ALMEIDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO/MT. A parte autora assim sumariou a questão fática: “Numa tarde 

chuvosa de verão, dia 13 de fevereiro de 2018, terça-feira, às 15:30 

horas, nas circunscrições do município de Diamantino – BR 364, Km 599, 

próximo a entrada que dá acesso à estrada Suinobras --, ocorreu um 

acidente automobilístico envolvendo individualmente um Micro-ônibus1 que 

transitava sentido Cuiabá a São José do Rio Claro (SJRC). Conforme 

consta no Boletim de Ocorrência (BO) realizado pela Polícia Rodoviária 

Federal (protocolo 18010697B01), o condutor do veículo, sr. Roberto 

Rivelino Silva, por ocasião da intensa chuva, veio a perder o controle do 

micro-ônibus chegando, doravante, a sair da pista e capotar. A explicação 

para este acidente foi dada pelo próprio motorista: o mal tempo gerou 

grande acúmulo de água sobre a pista o que levou a van aquaplanar na 

curva, resultando no capotamento do micro-ônibus. Obviamente este fato 

gerou grande preocupação para toda a população dos dois municípios. Em 

primeiro lugar porque a van transportava onze pessoas de São José! E 

segundo porque essas pessoas, principalmente aquelas que ficaram em 

estado mais grave, tiveram de ser deslocadas urgentemente para o Pronto 

Atendimento (PA) de Diamantino. A notoriedade deste fato é evidente em 

ambas cidades. Doravante, sabe-se ainda que a referida van tem por 

proprietário o Município de São José do Rio Claro (conforme se vê no 

próprio BO). Isto subentende, portanto, que a Administração Pública 

daquele município ao se colocar como fornecedora do serviço de 

deslocamento do povo rio-clarense à capital (para atendimento médico, 

exames, etc.), torna-se, por definição, a única responsável pelas 

consequências advindas deste trânsito. Pois bem, são esses os fatos que 

se pode ter em mãos ao analisar a documentação referente ao acidente. 

Todavia, as circunstâncias que permeiam o fato são mais abrangentes e 

esclarecedoras que estas citadas acima. É neste contexto, portanto, que 

entra em cena a protagonista desta ação, qual seja, srta. Bruna Nayara. A 

Requerente era uma dentre os onze passageiros que se encontravam 

naquele micro-ônibus. Pior. Encontravam-se com ela seus três filhos: os 

gêmeos, Maria Cecília e Davi Luiz de 1,5 anos, e o mais velho, Matheus 

Henrique de 2,9 anos. Providencialmente, o irmão da Requerente, sr. João 

Victor, 17 anos, também a estava acompanhando: foi ele que agarrou os 

gêmeos quando a van veio a capotar, enquanto a mãe permanecera 

abraçada ao filho mais velho. As crianças e o irmão da Requerente não 

sofreram nenhuma lesão ou fratura, porém, esta última infelizmente não 

teve tanta sorte. Por não conseguir se mexer, a Requerente foi levada às 

pressas ao Pronto Atendimento de Diamantino, sendo posteriormente 

encaminhada, por motivos de urgência e gravidade, ao Hospital e Pronto 

Socorro de Cuiabá. A Requerente chegou ao referido PS por volta das 

23:49 horas, do mesmo dia 13 de fevereiro, vindo a receber os devidos 

acompanhamentos médicos. O caso da Requerente fora classificado, 

pelos médicos em plantão, como estado grave por ocasião do seguinte 

diagnóstico clínico: fratura da coluna vertebral (CID S22), traumatismo (CID 

T07), dorsalgia (CID M54). Ademais, a Requerente teve de passar por 

duas cirurgias denominadas Artrodese de Coluna Cervical: a primeira no 

dia 16/02 e a segunda, uma espécie de revisão, no dia 22/02; por esses 

procedimentos cirúrgicos foram fixados na coluna da Requerente (nas 

vértebras torácicas T3 a T8, em específico) parafusos e hastes de 

fixação. Desde então, a Requerente vem sendo acompanhada pelo mesmo 

médico que realizou suas cirurgias, Dr. Carlos Marquez, especialista em 

ortopedia e cirurgia de coluna. Importante se mostra os relatórios deste 

especialista, mais ainda se os olharmos pela ordem cronológica, pois 

mesmo que tenha havido uma melhora no quadro clínico, o que é natural, 

as análises do ortopedista quanto à capacidade laborativa sempre 

aparece com agravantes. Por exemplo, o último relatório médico datado de 

21/06/2018 expressa um prognóstico bastante negativo, diz o especialista: 

[atesto pelo] afastamento de suas atividades laborais por tempo 

indeterminado. Enquanto em março o médico já atestava: possível 

incapacidade permanente para atividade que exija flexão do tronco por 

longos períodos. O médico especialista atestou ainda a premente 

necessidade da realização de tratamento fisioterápico/Pilates. Porém, 

tendo iniciado este tratamento em seu município, o médico não vendo 

qualquer evolução no quadro álgico (dor), movimentação, flexibilidade, 

ordenou à paciente abandonar aquele tratamento em São José e começar 

outro, mais bem preparado, em Cuiabá. Ora, Meritíssimo, a Requerente, 20 

anos, antes de sofrer o acidente trabalhava como manicure! Esta atividade 

era aquela que lhe proporcionava o sustento da casa e de seus filhos. 

Hoje ela não mais pode trabalhar (não consegue flexionar o tronco!), ou 

cuidar das crianças, ou cobrir os gastos que as novas circunstâncias lhe 

colocaram. Portanto, não se trata de um hiperbolismo afirmar que a vida da 

Requerente foi transformada por aquele acidente, ou ainda, que sua 

vitalidade foi mitigada, talvez para sempre. No entanto, a situação não 

termina dessa maneira. A Requerente esteve no acidente e viu o que se 

passou; aliás, havia outras pessoas que participaram dessa experiência 

(testemunhas!), isto é, vítimas que podem vaticinar o que a Requerente 

afirma. Dentre as circunstâncias que motivam esta ação, está aquela que 

talvez seja a mais importante, qual seja, a imprudência do motorista. 

Dirigindo sob forte chuva, o motorista escolheu não parar o micro-ônibus e 

esperar a chuva diminuir. Pior. Conduziu a van em velocidade arriscada, 

assumindo estritamente a responsabilidade pelo resultado obtido. Não 

obstante, o que agrava ainda mais a situação é que a curva na qual o 

motorista perdeu o controle do veículo é por demais abrupta! Sob aquelas 

circunstâncias, então, a probabilidade de erro, de acidente, ou perda da 

direção, etc., aumentou exponencialmente. Assim, não há dúvida que a 

decisão do motorista foi determinante para o desfecho da situação (o que 

evidencia o nexo causal: causa e efeito); também, que houve imprudência 

e que, doravante, há a presença da culpa e; por fim, que houveram danos 

materiais e morais profundos para a Requerente. Portanto, diante da 

gravidade desses problemas, conduzidos por essas questões 

supra-assinaladas, a Requerente vem pedir a este Augusto Juízo, em 

desfavor do Município de São José do Rio Claro, a nada mais justa 

reparação civil de danos – morais e materiais – e, liminarmente, uma 

pensão mensal de um salário-mínimo como amparo assistencial até sua 

completa reabilitação.” (pág. 04/07, Id. 14869547). Ao final, a Demandante 

requereu: “C) A concessão da tutela de urgência e/ou evidência 

antecipatória quanto ao pagamento à Requerente de uma pensão mensal 

de um salário-mínimo até sua completa reabilitação, conforme CPC/15 em 

seus arts. 300 e 311, sob pena de multa diária; (…) E) No mérito, seja a 

Requerida condenada a indenizar a Requerente em razão dos danos 

morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), materiais no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), como também uma pensão 

mensal desde a data do acidente no valor de um salário-mínimo até o 

perfeito restabelecimento da capacidade laborativa.” (pág. 19, Id. 

14869547). Com a petição inicial (Id. 14869547), vieram os documentos 

anexados em Id. nºs 14869581, 14869610, 14869741, 14869942, 

14870019, 14870117, 14870226, 14870313, 14870377 e 14870400. 

Decisão (Id. 15082138) deferiu o benefício processual da gratuidade da 

justiça à Requerente e indeferiu os pedidos de tutela provisória de 

urgência e de evidência. Decisão Monocrática (Id. 16659647) requisita 

informações quanto ao Agravo de Instrumento interposto pela Requerente 

contra a decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória. Ofício (Id. 

16716231) presta informações. Termo de Sessão de Conciliação no 

CEJUSC infrutífera (Id. 18781569). Certidão (Id. 24183904) atesta o 

transcurso do prazo legal para o Município de São José do Rio Claro 

oferecer contestação. Atendendo determinação judicial (Id. 26657209), a 

parte autora requereu (i) o reconhecimento da revelia da parte ré e a 

consequente presunção de veracidade das alegações de fato 

apresentadas na petição inicial, e (ii) a realização de perícia médica, a fim 
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de constatar a extensão dos danos físicos causados na Requerente (Id. 

26235664). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Decreto a 

revelia do réu, porque, embora eletronicamente citado, deixou de 

apresentar contestação por escrito (Certidão de Id. 24183904) e a ele 

aplico o efeito previsto no art. 344, do CPC (presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pelo autor), já que inocorrentes nenhumas 

das hipóteses legais inscritas no artigo 345, do CPC. Destaque-se, nesse 

particular, que, embora o polo passivo seja ocupado por ente federativo 

(Município de São José do Rio Claro/MT), o litígio não versa sobre direitos 

indisponíveis, mas, sim, sobre interesse público secundário (caráter 

patrimonial) do Poder Público, já que envolve indenização decorrente de 

acidente automobilístico decorrente de responsabilidade objetiva, situação 

essa que pode ser objeto de disposição e, consequentemente, se 

submete ao ônus da impugnação especificada A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça perfilha esse entendimento: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 

DO CPC. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REBELIÃO 

EM PRESÍDIO. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 320 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento 

antecipado da lide posto madura a causa, ainda que em face do Estado, 

não implica presumir verdadeiros os fatos em face da Fazenda Pública em 

contravenção ao disposto no artigo 320, II, do CPC. 2. A indenização 

devida por força da Teoria do Risco Administrativo caracteriza o interesse 

do Estado em não adimpli-la como interesse público secundário, ao qual 

não se destina a interdição do artigo 320, II, do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1046519/AM, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 10/06/2009). Passo, nos termos do 

artigo 353, do Código de Processo Civil, ao julgamento conforme o estado 

do processo. 2.1. Do Julgamento Conforme o Estado do Processo (arts. 

354, 355, 356 e 357, todos do CPC/2015): Inexiste, por ora, a possibilidade 

de extinção do processo (art. 354, CPC) ou mesmo de julgamento 

antecipado do mérito (art. 355, CPC) ou, ainda, de julgamento antecipado 

parcial do mérito (art. 356, CPC), sendo certo afirmar que, apesar da 

revelia, há necessidade de produção de outras provas, tanto que houve 

tempestivo requerimento de prova pela parte autora, por intermédio de 

advogado, impossibilitando-se o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

art. 355, I e II, do CPC. Procedo, pois, ao saneamento e organização do 

feito (art. 357, CPC): 2.2. Do Saneamento: Inexistem questões processuais 

a serem sanadas. Delimito como questões de fato sobre a qual recairá a 

atividade probatória: a) a extensão dos danos físicos causados na 

Requerente. Frise-se, uma vez mais, que as demais questões fáticas 

narradas na petição inicial restaram incontroversas, diante do 

reconhecimento judicial da revelia e do efeito inscrito no art. 344, do CPC. 

Caberá à parte autora o ônus probatório acerca das questões de fato. 

Defiro, por isso, a produção de prova pericial, consistente na realização 

de avaliação médica para delimitar a extensão dos danos físicos 

causados na Requerente. Nomeio a ilustre médica Dra. Letícia Rosa de 

Andrade, CRM/MT nº 9.120, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, devendo ser intimado(a) desta 

nomeação para conhecimento e realização dos trabalhos, e ser advertido 

quanto ao cumprimento do artigo 473 do CPC/2015. Desde já, arbitro o 

montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários 

periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de 

Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o(a) Senhor(a) 

Perito(a) apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data da realização da perícia, respondendo aos quesitos 

apresentados. A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia 

dos laudos e exames médicos que acompanharam o pedido inicial deverão 

ser encaminhados a(o) douto(a) profissional. Delimito como questões de 

direito relevantes para a decisão de mérito: a) a presença ou não, no 

caso, dos pressupostos legais da responsabilidade civil de cunho objetivo 

a legitimar a compensação por danos morais e materiais. Desta feita, 

estando o processo em ordem DECLARO-O saneado, devendo o feito 

seguir seu curso, com a realização da perícia. 3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

patrono(a/s) da parte autora para: (i) no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, 

querendo, requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 

357, § 1º, CPC), (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, nomeie 

assistente técnico e apresente seus quesitos. b. Proceda-se com 

cadastramento do(a) profissional médico(a) nomeado(a) e intime-se a Srª 

Perita da nomeação, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(leticia_a@live.com), para que agende data para realização da perícia. c. 

Designada a data, intime-se exclusivamente o(a/s) patrono(a/s) da autora, 

devendo a parte autora comparecer munido de documento pessoal (CIRG, 

CPF, CNH se possuir), carteira de trabalho, exames e relatórios médicos. 

d. Apresentado o laudo, intime-se exclusivamente a parte autora para se 

manifestar acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais. São José 

do Rio Claro, 22 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara 

de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-95.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JOSE SCHUH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Ofício n.º 019/2020 

Dados do processo: Processo: 1000356-95.2020.8.11.0033; Valor causa: 

R$ 17.137,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[Bancários, Protesto Indevido de Título]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALVARO 

JOSE SCHUH Parte Ré: REU: MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A Prezado(a) Senhor(a): Por determinação 

da MM. Juíza de Direito Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, encaminho 

determinação que deferiu a tutela de urgência a fim de que seja promovida 

a baixa dos apontamentos dos débito (protesto) descrito na inicial e 

discutido neste feito, não por outros títulos alheios à presente ação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade por 

danos emergentes a serem advindos de sua recusa. SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO, 20 de abril de 2020 Atenciosamente, ADRIANA CALHEIROS 

MORETTI Gestor(a) Judiciário(a) AO CARTÓRIO DE PROTESTOS São José 

do Rio Claro-MT SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, 

RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA TUCUNARE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR BORSSATTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão negativa 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-77.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO SOUZA BASSETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte promovente 

acerca da designação de audiência de conciliação para o dia 29/08/2019 

às 13h00min, na sala de audiências do Juizado Especial de São José do 

Rio Claro-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000547-77.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO SOUZA BASSETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000547-77.2019.811.0033 DECISÃO Visto, A parte requerida 

opôs embargos de declaração com fundamento em contradição na fixação 

do valor dos danos morais, já que a fundamentação da sentença prevê o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o dispositivo o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Relatei. Fundamento e Decido. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico 

Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. 

atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

o erro, a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade 

ocorre quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo 

que a contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas 

e, por fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento 

da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. 

Verifico, no caso em análise, a contradição mencionada já que a decisão 

embargada fundamentou o valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por 

danos morais e no dispositivo constou erroneamente e em contradição o 

valor de R$ 4.000,00, devendo prevalecer o valor cuja fundamentação 

impôs o valor indenizatório. Dessa forma, acolho os presentes embargos 

de declaração para o fim de declarar a sentença embargada, nos 

seguintes termos: (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar o cancelamento do contrato de prestação 

de serviços GMS/GPS, declarar a inexistência do débito discutido nos 

autos, bem como condenar a parte requerida, SASCAR - TECNOLOGIA E 

SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. No mais, permanecem inalterados os demais termos da 

sentença proferida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-64.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000619-64.2019.8.11.0033 AUTOR: LURDE DE BARROS 

CERQUEIRA LOPES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO 

e outro DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por 

LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES, em face do MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de 

que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou 

pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão 

da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 26956678). Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação, conforme certidões dos Ids. 24180479 e 

28627462. Sucinto relatório. Fundamento e decido. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Cuida-se de Ação de Cobrança na 

qual a parte autora postula que seja incorporado à sua remuneração 

(vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes 

da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o 

pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em 

lei. Consoante se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido 

aprovado em concurso público para de Auxiliar de Serviços Gerais em 

18.03.2004 e aposentada na data de 03.06.2014. Aduz a parte autora que 

faz jus à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no 

ano de 1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas 

recebidas, diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o 

plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Pois bem. No caso em tela, denota-se que a parte autora 

ingressou no serviço público após a data da conversão dos vencimentos 

em URV, ou seja, após o ano de 1994, de modo que não experimentou 

perdas com a conversão do URV, uma vez que já iniciou a percepção de 

seus vencimentos com a moeda Real. Assim, se a admissão do servidor 

ocorreu após a regra de conversão, não há que se falar em qualquer 

diferença salarial possível, porque os autores só poderiam vindicar as 

diferenças resultantes acaso percebesse vencimento médio na data da 

conversão que possibilitasse a apropriação dos valores indevidos da 

remuneração, pois a regra de conversão não teria o condão de impor 

modificação das tabelas salariais dos servidores. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE À CONVERSÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de 

caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar 

o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à 

recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a 

recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de 

valores de quando os servidores municipais recebem seus proventos 

após o encerramento do mês trabalhado e não durante, conforme 

entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN. 

Além do mais, consubstanciado ao fato do autor sequer fazer parte do 

quadro de servidores do município da época, bem como ausência de 

apresentação dos “holerites” compreendidos entre novembro de 1993 e 

março de 1994.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais.Recurso conhecido e provido.”(Recurso Inominado : 

1003176-83.2016.8.1.1.0015, Juiz Relator: Patricia Ceni, Julgado em 
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02/08/2019). “Apelação cível - Administrativo - Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano (DEMSUR) - Autarquia - Município de Muriaé - 

Conversão decorrente da URV - Ingresso nos quadros da Administração 

Pública indireta no ano de 1998 - Sentença reformada - Recurso provido. 

O servidor que tenha ingressado no serviço público após a conversão do 

padrão monetário até então em curso em URV não faz jus a qualquer 

recomposição salarial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013398-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018) Desta feita, tendo em 

vista que a parte autora ingressou no serviço público após o ano de 1994, 

conforme informado na inicial, portanto, após a data da conversão dos 

vencimentos em URV, não há que se falar em diferença salarial 

decorrente da conversão do URV, pois já iniciou a percepção de seus 

vencimentos com a moeda Real. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000621-34.2019.8.11.0033 AUTOR: TEREZINHA 

CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E 

OUTRO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por 

TEREZINHA CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 28621519). Citados, os requeridos não apresentaram 

contestação, conforme certidão do Id. 30619886. Sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a parte 

autora postula que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, 

proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada 

conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Consoante 

se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido aprovado em 

concurso público para o cargo de Costureira na data de 06.09.1991 e 

aposentada na data de 23.02.2015. Aduz a parte autora que faz jus à 

diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 

1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, 

diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Ocorre que “não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Relator 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014). Nesse contexto, a Corte Superior firmou o entendimento de 

que: “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema 

remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens 

pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, 

desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de 

vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a 

cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando 

mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013). (AgRg no 

RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação temporal ao direito à 

incorporação da diferença pela conversão em URV, nos casos em que a 

recomposição dos vencimentos decore de reestruturação na carreira dos 

servidores, ficando assentado, que o prazo prescricional quinquenal 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, conforme entendimento jur isprudencial ,  observe : 

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. 

URV. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD 

AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças 

salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja 

vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados 

por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando 

há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na 

carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo 

prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' 

(AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, 

Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O exame acerca da existência de 

lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação 

estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da 

Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 4. "'A lei superveniente 

que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor 

público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, 

ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de 

qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a 

decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, 

a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de 

fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não 

há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt 

no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE 

DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é 

pela "possibilidade de se remeter a apuração do valor devido em 

liquidação de sentença somente após da constatação inequívoca do an 

debeatur", após "a constatação de efetiva defasagem remuneratória na 

fase de conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o 

que não ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1849607/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989, de 21 de janeiro de 2014, que 

entrou em vigor na data de sua publicação. Desta feita, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima exposto, o termo inicial do prazo 

prescricional quinquenal começa a fluir com a reestruturação da carreira 

dos serviços municipais em 21/01/2014, encerrando-se, portanto, em 

21/01/2019. Logo, como a presente ação somente foi distribuída em 
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27/06/2019, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da parte 

autora para pleitear indenização referente as diferenças pela conversão 

de cruzeiro real para URV. Registra-se, por oportuno, que a Turma 

Recursal Única editou súmula acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O 

início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das 

carreiras de cada categoria de servidor público”. Destarte, patente à 

ocorrência da prescrição, já que a parte autora somente ajuizou ação em 

27/06/2019, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos desde 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989 de 21 de janeiro de 2014. - 

Dispositivo Diante do exposto, declaro de ofício a prescrição da pretensão 

da parte autora direito da Autora para pleitear indenização referente a 

diferenças pela conversão de cruzeiro real para URV. Por conseguinte, 

julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 1 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-26.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000380-26.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:DANIEL 

MARCIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON DE 

SOUZA, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ POLO PASSIVO: CARLOS 

HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 04/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EUZELINA DA SILVA BRAZIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000626-56.2019.8.11.0033 AUTOR: EUZELINA DA SILVA 

BRAZIL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por 

EUZELINA DA SILVA BRASIL, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 26957182). Citados, os requeridos não apresentaram 

contestação, conforme certidões dos Ids. 24180486 e 28628963. Sucinto 

relatório. Fundamento e decido. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora 

postula que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos 

ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada 

conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Consoante 

se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido aprovado em 

concurso público para de Auxiliar de Serviços Gerais em 01.04.2003 e 

aposentada na data de 01.10.2013. Aduz a parte autora que faz jus à 

diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 

1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, 

diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Pois bem. No caso em tela, denota-se que a parte autora 

ingressou no serviço público após a data da conversão dos vencimentos 

em URV, ou seja, após o ano de 1994, de modo que não experimentou 

perdas com a conversão do URV, uma vez que já iniciou a percepção de 

seus vencimentos com a moeda Real. Assim, se a admissão do servidor 

ocorreu após a regra de conversão, não há que se falar em qualquer 

diferença salarial possível, porque os autores só poderiam vindicar as 

diferenças resultantes acaso percebesse vencimento médio na data da 

conversão que possibilitasse a apropriação dos valores indevidos da 

remuneração, pois a regra de conversão não teria o condão de impor 

modificação das tabelas salariais dos servidores. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE À CONVERSÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de 

caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar 

o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à 

recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a 

recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de 

valores de quando os servidores municipais recebem seus proventos 

após o encerramento do mês trabalhado e não durante, conforme 

entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN. 

Além do mais, consubstanciado ao fato do autor sequer fazer parte do 

quadro de servidores do município da época, bem como ausência de 

apresentação dos “holerites” compreendidos entre novembro de 1993 e 

março de 1994.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais.Recurso conhecido e provido.”(Recurso Inominado : 

1003176-83.2016.8.1.1.0015, Juiz Relator: Patricia Ceni, Julgado em 

02/08/2019). “Apelação cível - Administrativo - Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano (DEMSUR) - Autarquia - Município de Muriaé - 

Conversão decorrente da URV - Ingresso nos quadros da Administração 

Pública indireta no ano de 1998 - Sentença reformada - Recurso provido. 

O servidor que tenha ingressado no serviço público após a conversão do 

padrão monetário até então em curso em URV não faz jus a qualquer 

recomposição salarial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013398-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018) Desta feita, tendo em 

vista que a parte autora ingressou no serviço público após o ano de 1994, 

conforme informado na inicial, portanto, após a data da conversão dos 

vencimentos em URV, não há que se falar em diferença salarial 

decorrente da conversão do URV, pois já iniciou a percepção de seus 

vencimentos com a moeda Real. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 
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processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000628-26.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DOS SANTOS JERICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 30 de janeiro de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000628-26.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DOS SANTOS JERICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000628-26.2019.8.11.0033 AUTOR: IRENE DOS SANTOS 

JERICO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por IRENE 

DOS SANTOS JERICO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 28621525). Citados, os requeridos não apresentaram 

contestação, conforme certidão do Id. 29815911. Sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a parte 

autora postula que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, 

proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada 

conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Consoante 

se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido aprovado em 

concurso público para o cargo de Auxiliar de Enfermagem na data de 

20.06.1994 e aposentada na data de 01.06.2010. Aduz a parte autora que 

faz jus à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no 

ano de 1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas 

recebidas, diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o 

plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Ocorre que “não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Relator 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014). Nesse contexto, a Corte Superior firmou o entendimento de 

que: “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema 

remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens 

pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, 

desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de 

vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a 

cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando 

mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013). (AgRg no 

RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação temporal ao direito à 

incorporação da diferença pela conversão em URV, nos casos em que a 

recomposição dos vencimentos decore de reestruturação na carreira dos 

servidores, ficando assentado, que o prazo prescricional quinquenal 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, conforme entendimento jur isprudencial ,  observe : 

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. 

URV. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD 

AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças 

salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja 

vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados 

por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando 

há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na 

carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo 

prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' 

(AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, 

Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O exame acerca da existência de 

lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação 

estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da 

Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 4. "'A lei superveniente 

que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor 

público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, 

ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de 

qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a 

decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, 

a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de 

fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não 

há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt 

no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE 

DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é 

pela "possibilidade de se remeter a apuração do valor devido em 

liquidação de sentença somente após da constatação inequívoca do an 

debeatur", após "a constatação de efetiva defasagem remuneratória na 

fase de conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o 

que não ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1849607/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989, de 21 de janeiro de 2014, que 

entrou em vigor na data de sua publicação. Desta feita, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima exposto, o termo inicial do prazo 

prescricional quinquenal começa a fluir com a reestruturação da carreira 

dos serviços municipais em 21/01/2014, encerrando-se, portanto, em 

21/01/2019. Logo, como a presente ação somente foi distribuída em 

27/06/2019, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da parte 

autora para pleitear indenização referente as diferenças pela conversão 

de cruzeiro real para URV. Registra-se, por oportuno, que a Turma 

Recursal Única editou súmula acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O 
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início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das 

carreiras de cada categoria de servidor público”. Destarte, patente à 

ocorrência da prescrição, já que a parte autora somente ajuizou ação em 

27/06/2019, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos desde 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989 de 21 de janeiro de 2014. - 

Dispositivo Diante do exposto, declaro de ofício a prescrição da pretensão 

da parte autora direito da Autora para pleitear indenização referente a 

diferenças pela conversão de cruzeiro real para URV. Por conseguinte, 

julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 1 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-37.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JENOINO JUVILESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000389-37.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: DETERMINO que a Parte Requerente 

apresente referido documento original na Secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar do retorno o atendimento normal/regular. Vila 

Rica/MT, 20 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-28.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

15/12/2020, às 16h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 08 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-54.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAIR TEREZINHA RENGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

15/12/2020, às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 08 de abril de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000392-89.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVIER FERNANDEZ MERINO EIRELI (EXECUTADO)

JAVIER FERNANDEZ MERINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000392-89.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 20 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000075-28.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN DORNELES DE MELO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000075-28.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 
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vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se o Requerente para 

providenciar o determinado no id 22833513, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Vila Rica/MT, 20 

de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000393-74.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVIER FERNANDEZ MERINO EIRELI (REU)

JAVIER FERNANDEZ MERINO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000393-74.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 20 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-48.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINE BEQUIMAN MACIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000009-48.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a Parte Requerida para se 

manifestar sobre o julgamento do Resp 1578526 SP TEMA 958, no prazo 

de 15 (quinze dias). Vila Rica/MT, 20 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-81.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BRAGANHOLO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000410-81.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do documento ID 3008670 / 23366044. Vila Rica/MT, 

20 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-60.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO GOMES COL (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de requerimento autônomo de busca e apreensão 

recebido nos termos do §12 do artigo 3º do Decreto-Lei n.° 911/69. 

Expedido o mandado de busca apreensão, o mesmo restou infrutífero. 

Assim, DEFIRO o requerido no id 28274975 e DETERMINO o arquivamento 

definitivo dos autos. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Sem custas e taxas. Às providências. Vila Rica - MT, 16 de abril de 2020. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-83.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMAR NETO E CIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIANE CAVALCANTE OAB - MT22937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000815-83.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir – justificando-as e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Vila 

Rica/MT, 22 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-24.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA SIMONE GASS - ME (EXECUTADO)

OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DE PAIVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000515-24.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 22 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000320-05.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:
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FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MERENCIANO OAB - PR35121 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000320-05.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 22 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-51.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000649-51.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir – justificando-as e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Vila 

Rica/MT, 22 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000654-10.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DS SANTOS COMUNICACOES EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER RICK DE FREITAS LIMA (AUTORIDADE COATORA)

CRISTINA MAGALHAES CASTRO (AUTORIDADE COATORA)

Municipio de Vila Rica (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Chamo feito à ordem. Trata-se de mandado de segurança com 

pedido de liminar impetrado por DS Santos Comunicações Eireli ME, em 

desfavor do Secretário Municipal de Administração de Vila Rica (Sr. Helder 

Rick de Freitas Lima) e da Pregoeira Oficial da Comissão de Licitação (Sra. 

Cristina Magalhães Castro), todos devidamente qualificados. Aduz a 

Impetrante que no dia 06/11/2018 participou de processo licitatório (edital 

processo n.º 091/2018 – Pregão Eletrônico n.º 007/2018, Registro de 

Preço n.º 045/2018) referente a contratação de serviços de 

telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um 

link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 30Mps, 

usando infraestrutura de fibra óptica. Aduz ainda que foi credenciada e 

habilitada, logrando êxito em vencer o certame, contudo, de maneira 

arbitrária e abusiva foi inabilitada por não ter a fibra instalada no dia da 

licitação no município de Vila Rica – MT, pelos Impetrados; requereu 

liminarmente a suspensão do certame licitatório e, no mérito, a sua 

reabilitação no processo com a adjudicação do objeto licitatório em seu 

favor. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar de suspensão do 

processo licitatório n.º 091/2018 – Pregão Presencial n.º 007/2018 e, 

eventual, contratação dele decorrente (id 17080231). O Município de Vila 

Rica opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id 

17595203); o Embargado requereu o não acolhimento dos embargos de 

declaração (id 21071815); instado, o Ministério Público Estadual 

manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 

21400893). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Sem delongas. Inicialmente, deixo de conhecer os embargos de 

declaração impetrados no id 17595203, vez que o Embargante não é parte 

dos nos autos. No mais, da análise da situação posta nos autos, 

verifica-se que o Impetrante ajuizou ação de Mandado de Segurança em 

face, em tese, do ato abusivo do Secretário Municipal de Administração de 

Vila Rica (Sr. Helder Rick de Freitas Lima) e da Pregoeira Oficial da 

Comissão de Licitação (Sra. Cristina Magalhães Castro), objetivando, 

liminarmente, a suspensão de certame licitatório e, no mérito, sua 

reabilitação no processo com a adjudicação do objeto licitatório em seu 

favor. O Impetrante afirma nas razões da impetração perante este Juízo 

que foi credenciada e habilitada, logrando êxito em vencer o certame 

licitatório, contudo, de maneira arbitrária e abusiva foi inabilitada por não 

ter a fibra instalada no dia da licitação no município de Vila Rica – MT, 

pelos Impetrados, porém o edital não previa tal obrigação, o que garante 

seu direito liquido e certo. Ressalto, por oportuno, que apreciei com 

acuidade as razões da impetração e, chego à conclusão de que o 

Impetrante se utilizou da via inadequada para vindicar seu direito; digo isto 

porque, os documentos anexados nos autos são insuficientes para 

demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo, em razão da 

necessidade de dilação probatória para verificar a preterição/inabilitação 

do Impetrante no certame licitatório. Neste tocante, o mandado de 

segurança é o meio inadequado para discutir deficiência de comprovação 

de documentação técnica exigida no edital e certame licitatório, aplicando 

analogicamente a jurisprudência, ex vi: “(...)(AI 84691/2013, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 06/02/2015 - destaquei)2 – O mandado de segurança é 

meio inadequado para discutir deficiência de comprovação de capacidade 

técnica aferida em licitação sem prova inequívoca do cumprimento das 

exigências do edital. (TJMT; MS 107785/2011, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).” Assim, 

em que pesem as alegações do Impetrante, sem prejuízo do direito por ele 

postulado na ação mandamental, não há como se aferir, sem dúvidas, a 

liquidez e a certeza do direito por ela invocado, porque o mandado de 

segurança é via inadequada para a produção de provas; como ressaltado, 

o presente caso enseja inevitável dilação probatória, razão pela qual, a 

discussão ora ventilada deve ser tratada por uma ação de cognição 

exauriente. Isso posto, sem prejuízo do direito invocado pelo Impetrante, 

que pode ser discutido pelas vias ordinárias, insculpido no artigo 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

do mandado de segurança interposto, por inadequação da via eleita, e, 

denegando, por conseguinte, a segurança. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000556-88.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CAETANO DIAVAN (REQUERENTE)

LAURO DIAVAN NETO (REQUERENTE)

ECLAIR DIAVAN (REQUERENTE)

DANIELA CAROLINA DIAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO OAB - MT5494-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Autos n.º 1000556-88.2019.8.11.0049 Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Lauro Diavan Neto, 

Daniela Carolina Diavan, Marta Caetano Diavan e Eclair Diavan em face da 

decisão sob o Id 25688422, sustentando a presença de contradição. 

Alegam, inicialmente, que a decisão interlocutória foi erroneamente 

prolatada, vez que a preliminar arguida pela requerida não se coaduna 

com a realidade dos autos. Afirmam com assaz segurança que, o instituto 

da coisa julgada formal não se operou, pois a primeira ação (Obrigação de 

Fazer) tem natureza jurídica diversa da presente demanda (Declaratória), 

pois ambas possuem ritos e pedidos que nada se assemelham. Portanto, 

requerem que seja sanada a contradição. Instada a parte requerida, 

apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão 

prolatada. Relatei o necessário. Decido. Compulsando os autos, é mister o 

conhecimento dos presentes embargos, uma vez que são tempestivos. 

Antes de analisar os referidos embargos, é essencial tecer algumas 

ponderações acerca do instrumento processual denominado “Embargos 

Declaratórios com Efeitos Infringentes”. Sobre o instrumento processual 

dos /embargos de declaração ensina Humberto Theodoro Júnior: “Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil - Volume I. 43ª Ed. Ed. 

Forense: Rio de Janeiro, 2005. pg. 660) (Grifei). Sobre a matéria, ensina 

Elpídio Donizetti: “Em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para 

rever decisão anterior; para reexaminar ponto sobre o qual há houve 

pronunciamento, com inversão, por conseqüência, do resultado final do 

julgamento. Todavia, sobretudo na hipótese de suprimento de omissão, 

pode ocorrer – excepcionalmente – de a integração do julgado mudar sua 

decisão final. É o que a doutrina denomina de embargos de declaração 

com efeitos modificativos ou infringentes. (...) ‘a jurisprudência dos 

tribunais admite os embargos declaratórios com objetivo infringente em 

casos teratológicos, como (a) o erro manifesto na contagem de prazo, 

tendo por conseqüência o não conhecimento de um recurso, (b) a não 

inclusão do nome do advogado da parte na publicação da pauta de 

julgamento, (c) o julgamento de um recurso como se outro houvesse sido 

interposto, (d) os erros materiais de toda ordem etc.’ (in: Curso Didático de 

Direito Processual Civil. 16.ª Ed. Ed. Atlas. Pg. 765)” (Grifei). Desta forma, 

é cristalina a possibilidade/e de propositura de embargos de declaração 

com efeitos modificativos, apenas quando a decisão for teratológica, ou 

seja, causar prejuízo à parte por questões imotivadas geradas através de 

erro crasso do julgador. O que não ocorreu. Explico. Anteriormente à 

presente demanda, os autores ingressaram com Ação de Obrigação de 

Fazer em face da parte requerida. Com efeito, a exordial foi indeferida, 

sob os fundamentos de que os reclamantes não possuíam interesse 

processual. Ato contínuo, a sentença foi atacada por recurso de apelação 

e, em momento posterior, protocolizaram o pedido de desistência do 

instrumento recursal, fazendo, por conseguinte, coisa julgada. Assim, é 

possível haurir de tais informações, que a sentença prolatada tem 

natureza terminativa, pois se restringiu à análise da forma, isto é, dos 

pressupostos processuais e condições da ação. Portanto, a questão 

poderá novamente ser levada à discussão sob a batuta do Poder 

Judiciário. A matéria ainda é discutível, pois a ocorrência da coisa julgada 

se restringiu à forma, não à matéria. Nesse toar, registre-se os 

ensinamentos do Prof. Daniel Amorim: Essa imutabilidade gerada para fora 

do processo, resultante da coisa julgada material, atinge tão somente as 

sentenças de mérito proferidas mediante cognição exauriente, de forma 

que haverá apenas coisa julgada formal nas sentenças terminativas ou 

mesmo em sentenças de mérito, desde que proferidas mediante cognição 

sumária, como ocorre para a maioria doutrinária na sentença cautelar 

(Manual de Direito Processual Civil, pág. 878, 2018). (Grifei) Ocorre que, 

para que a discussão da matéria seja colocada em pauta novamente, a 

legislação processual civil vigente determinou que a mácula reconhecida 

pelo Estado-juiz seja sanada. Vejamos a dicção legal (art. 486, § 1º): Art. 

486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a 

parte proponha de novo a ação. § 1º No caso de extinção em razão de 

litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a 

propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à 

sentença sem resolução do mérito. (Grifei) Dito isto, insta trazer à baila 

que, ao analisar os autos, foi possível visualizar que ambas as demandas 

guardam largas semelhanças, pois tratam das mesmas partes, da mesma 

causa de pedir e dos mesmos pedidos. Os embargantes almejaram na 

ação anterior a apresentação de certos documentos por parte da 

reclamada, repetindo-os nesta demanda. A nominação distinta se trata de 

uma prática adotada para que se esquivem da observância ao regramento 

processual civil, não sanando a mácula que levou à sentença terminativa 

no processo anterior. Outrossim, atenta ao fato de que o vício não fora 

sanado, resta configurada a coisa julgada formal. Sendo assim, não 

estando presentes nenhum dos vícios aclamatórios, a rejeição dos 

presentes embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, nos termos da fundamentação, recebo os presentes embargos, 

uma vez que tempestivos e no mérito os REJEITO. Sem prejuízo, diante do 

fato de a parte requerida também ter opostos embargos declaratórios com 

efeitos modificativos (Id 27108010), intime-se a parte autora para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresentem contrarrazões. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 22 de 

abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010009-56.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LOPES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010009-56.2017.8.11.0049. REQUERENTE: PEDRO LOPES DA SILVA 

NETO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: No caso em tela verifico que se trata de jurisdição 

voluntária, de modo que não se enquadra nas causas sujeitas ao 

microssistema do Juizado Especial, pois tem transito através do 

procedimento especial próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do 

CPC/2015. Ante o exposto, conforme art. 485, IV do CPC/15, declaro a 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Deixo de condenar as partes 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-22.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MORAIS GONCALVES CARDOSO OAB - DF55750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

detran mt (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

1000002-22.2020.8.11.0049. REQUERENTE: ADILSON SOARES 

REQUERIDO: DETRAN MT Da análise dos documentos juntados aos autos 

bem como das razões apresentadas, vislumbro de plano a presença dos 
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requisitos que amparam a concessão da tutela vindicada, previstos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme se infere do extrato do 

DETRAN, houve informação de transferência da motocicleta ainda no de 

2007. Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida para determinar a suspensão 

dos débitos de IPVA e licenciamento que pendem sobre a moto 

Marca/Modelo 19102-HONDA/XR 250 TORNADO(Nacional), Placa 

KAJ8499, Renavam 00892485183, discutidos nos autos, até ulterior 

deliberação ou julgamento de mérito. Considerando a Portaria Conjunta n. 

249/2020 que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como 

determinou a não realização de audiências pelo período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, DETERMINO seja designada audiência de conciliação 

para data após esse período, salvo ulterior deliberação pelo E. Tribunal de 

Justiça. Cite-se a parte reclamada, com as advertências legais e intime-se 

a parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000413-02.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA GUEDIS DOS SANTOS OAB - PA26440 (ADVOGADO(A))

ANDRE LEOZIR SIQUEIRA OAB - PA25418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA ECONOMIZE LTDA - ME (REQUERIDO)

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Em razão da Portaria 

Conjunta nº 281/2020 que prorroga Prorroga o prazo de fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime 

obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, 

alterando a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 e a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020; nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de informar os patronos 

das partes que as audiências designadas no mês de abril, serão 

redesignadas em momento oportuno e tão logo as atividades forenses, 

retornam á normalidade. VILA RICA, 22 de abril de 2020. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-53.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS CUSTODIO DE BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

8010113-53.2014.8.11.0049. REQUERENTE: IRIS CUSTODIO DE BASTOS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos em regime de exceção. Tendo em 

vista que o endereço da Requerente é na zona rural do município, não 

abrangida pelos serviços postais dos correios, tanto que a carta de 

intimação expedida não retornou devidamente cumprida, determino a 

expedição de mandado para intimação por oficial de justiça. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-69.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

8010045-69.2015.8.11.0049. REQUERENTE: VANUZIA SANTOS BEZERRA 

ANDRADE REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 05 ( cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo remanescente, conforme cálculo efetuado pela Contadoria, sob 

pena de prosseguimento da execução. Cumpra-se. VILA RICA, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010057-25.2011.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PEDREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDL ? RIBEIRAO PRETO (EXECUTADO)

BRASCOM HOME TELEMARKETING ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BEZERRA DE PAULA MUNHOL OAB - SP0152578A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

8010057-25.2011.8.11.0049. EXEQUENTE: PAULO ANTONIO PEDREIRA 

EXECUTADO: BRASCOM HOME TELEMARKETING ME, CDL ? RIBEIRAO 

PRETO É cediço que para expropriar bens dos sócios, se faz necessária 

a desconsideração da personalidade jurídica, em razão da autonomia e 

limitação patrimonial que goza a pessoa jurídica quando tem natureza de 

sociedade limitada. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 ( quinze) dias, juntar aos autos o contrato social da pessoa jurídica, 

com o nome e endereço dos sócios que a compõe. Após, conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica. Cumpra-se. VILA RICA, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-32.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BRAND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON NOVATVOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Processo: 

1000023-32.2019.8.11.0049. EXEQUENTE: ISMAEL BRAND EXECUTADO: 

NELSON NOVATVOSKI INDEFIRO o pleito de citação do réu com hora 

certa, porquanto a nomeação de curador especial, que pode decorrer 

desse tipo de citação, é incompatível com o rito do Juizado Especial. 

Portanto, intime-se o Reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, 
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requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071
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